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1. BEVEZETÉS

Hazánkban az 1989-90-ben elkezdődött rendszerváltás során napjainkban 

is tartó, mélyreható változások mennek végbe a gazdasági életben. A nemzetgaz
daság átalakulóban van. Csökken az állami tulajdon. Folyamatosan változik a 
gazdaság szabályzórendszere.

Ebben a helyzetben a "menetben" lévő, átalakuló Magyar Honvédség gaz
dálkodása sem marad érintetlenül. Jelentős változáson ment keresztül a felsőszin
tű gazdálkodás irányítása. A csapatok gazdálkodását is lényegesen befolyásoló, a 
korábbi haditechnikai és hadtáp területek összevonásával létrejött az anyagi
technikai biztosítás integrált rendszere.

A gazdálkodással foglalkozó tiszti állomány felkészítését befolyásolja, hogy 
a kormányzat felülvizsgálva a 80-as évek második felében hozott (mára már bebi
zonyosodott) hibás döntést, 1991-ben újból bevezette a gyökeresen átalakított 4 
éves hivatásos tisztképzést. A katonai főiskolán és akadémián folyó képzésre is 
hatással van az Országgyűlés által 1993 nyarán megalkotott LXXX. törvény a fel
sőoktatásról.

Jelen időszakban - 1995. július-augusztus - amikor a közelmúltban a Parla
ment által elfogadott határozat alapján ismert, hogy az elkövetkező évtizedben egy 
feladataiban, nagyságában kisebb hadseregben, a szolgálatteljesítő állomány 
arányaiban további változások várhatók. Az ellátás területén különböző, a jelen
legitől eltérő elképzelések vannak, különös fontossággal bír a Magyar Honvéd
ségben szolgálatot teljesítő, gazdálkodással foglalkozó tiszti (tiszthelyettesi) állo
mány további felkészítésével foglalkozó elgondolás, amely alternatív megoldások 
felvázolásával a jövő katonai gazdálkodásával foglalkozó tiszti állomány szüksé
gességének prognosztizálásával lehetőséget kíván biztosítani a téma iránt érdek
lődök, azzal foglalkozók számára. Különös tekintettel a döntést előkészítők részé
re, hogy ezen a mindenkori hadsereg életében fontos területen, amit a gazdálko
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dás és az ezzel szorosan összefüggő felkészítés jelent, továbbra se legyen fenn
akadás.

Mert - bár a parlamenti határozatban foglaltak szerint a hadsereg jelenlegi 
ellátását (vagy részét) a piac egyre szélesedő választékából kívánják biztosítani - 
a hadsereg felelősen gondolkodó szervezői előtt egy pillanatra sem lehet kétsé
ges, hogy a hadsereg ellátási feladatait békében és rendkívüli helyzetben egya
ránt csak a katonai gazdálkodásban jártas, az alkalmazás körülményeit minden 
esetben ismerő tiszt szervezheti. Meggyőződésem szerint ez nincs ellentmondás
ban a közelmúlt, de nyugodtan mondhatjuk jelen ellátási rendszereinek átalakítá
sával együttjáró (ezáltal a tiszt és tiszthelyettes állomány alapfeladatait is felül
vizsgáló) koncepcióval. Ugyanakkor tény, hogy a csapattagozattól kezdve a had
sereg vezetési szintjéig (mikro-, mező- és makrogazdálkodás) szükség van kato
nai képzettséggel rendelkező, a gazdálkodást irányító (szervező) állományra.

Ha a magyar hadsereg két világháború közötti (vagy a II. világháború alatti) 
struktúráját vizsgáljuk, ott is megtaláljuk az alkalmazással tisztában lévő, a hadse
reg tényleges tiszti karához tartozó tiszteket, szakembereket. Nyilvánvalóan ko
moly felkészítés történt a gazdasági ismeretek megszerzésére a hadsereg felada
taihoz igazítva. Ennek egyenes példája, hogy már hadosztály szinten megjelent a 
magas követelményekkel járó vezérkari végzettségű tiszt (anyagi-vezérkari tiszt) 
személye, aki felkészültségénél fogva alkalmas volt magasabbegysége ellátásá
nak hadműveleti viszonyok közötti szervezésére. De ugyanilyen fontossággal bírt 
a II. világháború utáni szovjet-típusú hadseregen belül az anyagi (hadtáp) felada
tok biztosítása, amelyhez kiterjedt elméleti alappal bíró képzés is párosult. Más 
kérdés, hogy a szovjet szervezési tapasztalatokon alapuló tömeghadsereg minden 
felelős posztra igényelte a tiszti - ezáltal különösen az 1960-as évek végétől felső
fokú - végzettséggel rendelkező szakembert.

Tiszti rendfokozatú, az anyagi ellátást szervező állománnyal a fejlett nyugati 
hadseregek logisztikai szolgálatainál is találkozunk. Az amerikai support officer 
vagy a Bundeswehr anyagi biztosítási feladatokat irányító tisztje magas szinten 
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képes több (adott esetben polgári bázisú) ellátási forrás felhasználásával a csapa
tok anyagi biztosítását szervezni.1

Mindezekből következően látható, hogy akár a múltban, így a jelenben sem 
nélkülözheti a Magyar Honvédség (de más hadsereg sem) a katonailag képzett, 
anyagi biztosítással foglalkozó, az ellátást békében és háborús tevékenységben 
egyaránt szervező gazdálkodási ismeretekkel rendelkező szakember tiszteket.

Állítom, hogy a következő évtizedben, már az ország valós biztonsági hely
zetéből kiindulva átalakított kisebb honvédség nem nélkülözheti a jövőben sem a 
gazdálkodási feladatok végzésével foglalkozó tiszti állományt.

Tanulmányomban ezekre a feladatokra történő felkészítés lehetőségeivel 
kívánok foglalkozni. Minden esetben konstansnak tételezem fel, hogy a gazdálko
dó tiszt felsőfokú végzettséggel kell, hogy rendelkezzen személyében, katonai fel
készültségében, mindenben meg kell, hogy feleljen a tiszttel szemben támasztott 
általános követelményeknek. A képzés struktúráját illetően már sokkal változato
sabb a lehetőség. Munkámban szeretném a lehetséges alternatívákat felvázolni, 
annak pozitívumaival - és ha látszik ilyen - negatívumaival együtt.

2. A HADSEREG GAZDÁLKODÓI FELADATAIVAL FOG
LALKOZÓ TISZTI ÁLLOMÁNY FELKÉSZÍTÉSÉNEK FEJLŐ
DÉSE ÉS JELENLEGI HELYZETE

2.1. Ha a közel negyedszázados rendszerváltásig tartó gazdálkodói képzés 

ma is hasznosítható tapasztalatait tekintjük, azok a következők:

• Sokrétű, széleskörű szakmai ismeretek nyújtása, amely elméletileg alkalmassá 
tette a képzésben résztvevőket, hogy első tiszti beosztásukban rövid idő eltelté
vel képessé váltak szakmai feladataik ellátására;

1 A tanulmány nem tér ki az ATB technikai biztosítási kérdéseire, ugyancsak nem tárgyalja a gazdálkodói tevékeny

séghez tartozó, de külön sajátosságokkal rendelkező pénzügyi biztosítással kapcsolatos kérdéseket.
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• Kellő ismereteket biztosított a kor színvonala szerinti egységszintű harci tevé
kenységgel és az arra irányuló hadtápbiztosítással kapcsolatban;

• A 8 féléves főiskolai képzés során a polgári életben is értelmezhető kettős 
(katonai és polgári) képesítést szereztek a végzettek, amely diploma megszer
zése nagy vonzerőt jelentett (és jelent) ma is a szakra jelentkezők számára.

Összességében megállapítható, hogy a hadsereg igényeinek megfelelő, 
ugyanakkor a polgári ekvivalenciát is közelítő értékű felkészítés folyt. Jellemző, 
hogy a hadseregben jelenleg is zömében az 1967. évet követően főiskolát végzett 
szakállomány teljesít szolgálatot az egységekből a MH legfelső szakvezetéséig 
bezárólag.

2.1.1. A főiskolai szintű képzés bevezetése és első időszaka (1967- 
1973)

Gazdálkodó tisztképzés a katonai főiskolák létrehozása előtt is folyt. A II. 
világháború utáni hadseregépítés - a békekötés után - egy, a háború előttitől elté
rő, alapvetően a szovjet hadtudomány elvein alapuló szervezés szerint kezdődött 
meg. 2

A fegyvernemi tisztképzés tömeges méretekben 1949 őszétől, váltakozó 
színvonalon és követelmények szerint valósult meg. Minőségi változást az 1956. 
októberi forradalom és szabadságharc után, az 1957-ben létrehozott Egyesített 
Tiszti Iskolán beindított képzés jelentett, amely közel 11 éves fennállása alatt sok 
változáson ment keresztül. 1962-töl az 1+2 éves képzés 1+3 év tiszti alapképzés
re + polgári felsőfokú képzésre módosult, ezért méltán tarthatjuk ezt a rendszert 
részletesebb elemzés nélkül is a főiskolai képzés beindításánál figyelembe vett, 
azt megelőző felsőfokú képzésnek.

2 Tanulmányomban a gazdálkodói felkészítés a továbbiakban egészen 1990-ig egyet jelent a hadtáptiszt-képzéssel.
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A II. világháború utáni katonai alap tisztképzésben mérföldkövet jelentett az 
1967. esztendő. A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1967. évi 13. számú tör
vényerejű rendelete alapján a jogelőd intézményekből három katonai főiskolát 
hoztak létre, ami tulajdonképpen a kialakult helyzetet, az oktatásban elért szintet 
törvényesítette, illetve erkölcsi elismerésben részesítette a létrehozott tisztképző 

intézményeket, ezáltal magát a képzést.

A három katonai főiskola3 közül a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola 
kapta feladatául, hogy a hadseregben megjelent nagy mennyiségű, az eddigiek
hez képest korszerű technika kezeléséhez, üzemeltetéséhez, javításához szüksé
ges műszaki ismereteket, illetve a hadsereg részére biztosított költségvetésből az 
anyagi és pénzeszközökkel4 bánni tudó üzemqazdászi ismeretekkel rendelkező 
alegységparancsnokokat, illetve szakembereket képezzen.

Az intézményeken belül a történelmi előzmények következtében a hadtáp
tiszt-képzés a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán valósult meg, így a további
akban a szakképzés folytatását, annak tapasztalatait ezen intézményen 
(jogutódja a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola) belül kívánom vizsgálni.

A Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán folyó képzésre a NET 13/1967. sz. 
tvr. alapján a honvédelmi miniszter és művelődési miniszter együttes utasításban 
szabályozta a szakképzést, miszerint a végzős hadtáptisztek számviteli szakon 
kaptak felsőfokú képzettséget.

A főiskola képzési céljai között szerepelt a jövő hadtápszakemberei részére 
előírt szakmai követelmény:"... elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában biztosí
tani... valamennyi alegység... kiszolgálását és ellátását".

A hadtáptiszt-képzés célrendszere már részletesebben tartalmazza az el
érendő célokat:

Kossuth Lajos Katonai Főiskola, Kilián György Repülő Műszaki Főiskola, Zalka Máté Katonai Műszaki

Főiskola

4 A pénzügyi tisztképzés 1967 után, később indult be a főiskolán.

3
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"A Magyar Néphadsereg csapatai részére olyan egység-hadtáp szervező, 
tervező tisztek képzése, akik a korszerű harctevékenységek hadtápbiztosítási, 
gazdálkodási és vezetéstudományi igényeinek megfelelően képesek:

• az általános katonai, számviteli ismeretek, és a katonai és 
hadtápgazdálkodási ismeretek alapján, irányítás mellett résztvenni az 
egységek, önálló alegységek gazdálkodásának megszervezésében, el
lenőrzésében; a gazdálkodás részletfolyamatainak önálló elemzésére, 
értékelésére, az ügyvitel és nyilvántartás irányítására, a gazdálkodás so
rán alkalmazandó elemző, értékelő, gazdaságosság-számítási eljárások 
és módszerek kezdeményező és tudatos alkalmazására;

• az alegység (önálló alegység) harctevékenységében önállóan, az egysé
gek harctevékenységében irányítással és szükségszerűen önállóan a 
hadtápbiztosítás megszervezésére, vezetésére és irányítására;

• a csapatok állandó készenlétének és harctevékenységének időszakában 
az egység hadtáphelyettes és szolgálati ág (élelmezés, ruházat, üzem
anyag, elhelyezés) vezetőknek, valamint az egységek hadtápalegység 
parancsnokainak szükségszerű helyettesítésére és egység szolgálati ág 
vezetői beosztások ellátására;

• beosztásukban a hadtápalegységek kiképzésének,... megszervezésére, 
irányítására és ellenőrzésére, ... szakkiképzési foglalkozásainak leveze
tésére."

Ezzel az idézettel egyrészt szeretném bemutatni az akkori oktatásszervezők 
valóban újszerű, alapvetően máig is alkalmazott képzési koncepcióját, másrészt 
utalni kívánok arra az immár negyedszázados problémára, amely az általános il
letve szak(ágazati) képzés elméletében a mai napig sem megoldott, eldöntött. A 
polgári képzési célok az egész célrendszerben - még az akkori viszonyok szerint 
is - csak szerény mértékben voltak azonosíthatóak. Pedig a katonai főiskolai kép
zés beindításával közel egyidejűleg, 1968-ban indult a később, ismert okok miatt 
lelassuló, majd sok tekintetben meghiúsuló új gazdasági mechanizmus.
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Az új rendszerű képzés beindításánál:

• a felvétel alapvető követelménye a középiskolai érettségi bizonyítvány és 

a sikeres felvételi vizsga volt;

• a képzési alapdokumentumokban foglalt tananyag a középiskolai ismere
tekre épült és összességében már felsőfokon fejlesztette tovább a hallga
tót a meghatározott és fentebb megjelölt szakmai irányba;

• követelmény volt, hogy az oktatók egyetemi, vagy (és) katonai akadémiai 
végzettséggel rendelkezzenek és feleljenek meg a főiskolai oktatókkal 
szemben támasztott akkori követelményeknek;

• a képzés tárgyi feltételei - tekintettel az elsajátítandó ismeretekre - vi
szonylag magas színvonalat képviseltek.

Az elemzés tárgyát képező szakmai képzés beindítása szempontjából több 
probléma vetődött fel:

1. A képzés ágazati vagy általános legyen (a reform során az a döntés 
született, hogy viszonylag kis létszámmal általános hadtáptiszt-képzés induljon).

2. A békeidőszakban vagy a háborúban folyó tevékenységre történő felké
szítés kapjon nagyobb hangsúlyt, ugyanis a mindenkori hadseregben csapatszin
ten a hadtápszolgálat az, amelyben békeviszonyok között többet dolgozik 
"élesben" a szaktiszt, mint más fegyvernemi háborús feladatokra felkészült kollé
gája, ráadásul a békeellátás "menedzselése" közgazdasági értelemben bonyolul
tabb, összetettebb feladat, mint a háborúban végzendő feladatok.

3. A képzés általában - a más szakokon megcélzott zászlóaljszintnél eggyel 
magasabb - egységszintű feladatokra kellett, hogy irányuljon.

4. A felkészítés során jelentős részben volt szükség a nem főiskolai szintű, 
de az első tiszti beosztásban (az akkori, és nyugodtan állíthatjuk mai követelmé
nyek szerint is) nélkülözhetetlennek megítélt ismeretek oktatására.
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Az a tény, hogy a csapatok úgymond "kulcsrakész embert" követeltek, a 
képzésben azt jelentette, hogy a résztvevő sokszor nem a jövőt, hanem az ér
vényben lévő múltat tanulta.

Az első, 1967-es tanterv elemzéséből megállapítható, hogy az akkori köve
telmények szerint 4 tantárgycsoportban rendszerezte a 2-8 félévben oktatott tan
tárgyakat:

-alaptantárgyak 18,4%

- katonai alapozó tantárgyak 8,2%

- szakalapozó tantárgyak 20,4%

-szaktantárgyak 41,0%

Az egyes tantárgycsoportok tartalmazták azt a katonai ismeretanyagot, 
amely az eljövendő beosztásokhoz alapvetően szükségesek voltak, ugyanakkor 
még csak kevés óraszámmal jelentek meg a polgári képesítés követelményeinek 
is megfelelő ismeretek.

Jelentős az összfegyvernemi és szakharcászati felkészítés (696 óra, az 
összóraszám 13,6%-a!). Megmagyarázhatatlan viszont néhány olyan tantárgy ok
tatása (rádióelektronika, automatikai ismeretek), amelyek a műszaki főiskolai kép
zésbe igen, de a közgazdasági profilba semmiképpen nem fértek bele.

A főiskolai képzés ideje alatt a féléves csapatkiképzésen túl (amely kezdet
ben helybiztosítási gondok miatt a 2. félévvel együtt Egerben került megszerve
zésre) a hallgatók a 4. és 6. félévben 1-1 hónap időtartamban csapatgyakorlaton 
vettek részt, amelyek közül azonban csak a második hónap rendelkezett szakmai 
tartalommal.

A hallgatónak (akkori szóhasználattal: növendék) a negyedik év végén a 
záródolgozat leadása után államvizsgát kellett tenni:

1. Tudományos szocializmusból;

2. Összfegyvernemi és szakharcászatból;

3. Katonai gazdálkodásból.



11

A szakmai oktatás megszervezésére a főiskolán jellemző volt, hogy:

• a tanszékek az oktatott szakmák szerint szerveződtek;

• a növendéki századokat szaktanszékeknek rendelték alá.

A polgári képesítés alapjául is szolgáló tantárgyakat egyetemi végzettségű 
tanárok, a katonai jellegű tantárgyakat akadémiai végzettségűek oktathatták. E 
követelményeknek a főiskola csak fokozatosan tudott megfelelni.

Ezek mellett a legelső időtől kezdve hasznos volt és a katonai gazdálkodói 
képzés szempontjából meghatározónak bizonyult a - szintén akkor alakuló - Pénz
ügyi és Számviteli Főiskolával létrejött szakmai kapcsolat, amely elsősorban a 
tananyagok egyeztetéséből, tanárok cseréjéből, államvizsga bizottságokban törté
nő részvételből állt, és áll napjainkig.

Összefoglalva a főiskolai szakmai képzés első időszakáról elmondható, 
hogy alapvetően a korábbinál magasabb szinten, a hadsereg hadtápbiztosítási 
területét figyelembe véve a kor követelményeihez és a polgári felsőoktatáshoz 
igazodóan igyekezett a hallgatókat első beosztásukra felkészíteni. Mivel a szak
mai képzés általános - az akkori hadtápszolgálat valamennyi területére kiterjedő - 
ismeretet adott (figyelembe véve a minimális szakmai csapatgyakorlatot) állítható, 
hogy a képzés meghatározóan elméleti jellegű volt.

A képesítés a kiállított oklevél (közgazdasági szakkáder) még nem tükrözte, 
de a négyéves képzés (ezen belül 3 és fél év főiskolai) sem hordta még magán a 
megnevezésen túl a polgári megfelelőséget.

Az első főiskolai szintű hadtápképzés előnyei, hasznosítható, tovább örökít
hető tapasztalatai:

• sokrétű, széleskörű szakmai ismeretek nyújtása, amely elméletileg al
kalmassá tette a képzésben részt vevőt, hogy első tiszti beosztásában 
rövid idő elteltével képessé vált szakmai feladatainak ellátására;

• a szakbeosztások ellátására való felkészítés mellett kellő ismereteket 
biztosított a kor színvonala szerinti egységszintű háborús tevékenységgel 
és az arra irányuló hadtápbiztosítással kapcsolatban;
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• a mai kifejezéssel élve általános értelmiségi feladatokra való felkészítés 
érdekében először jelenik meg határozott igény egy másik, a képzési irá
nyát tekintve hasonló (gazdasági) főiskolával való együttműködésre.

2.1.2. A főiskolai képzés továbbfejlesztése (1973-1981)

A főiskolai képzés következő, jelentősebb állomása az 1973. esztendő. Ezt 
az alábbiak indokolják:

• a 70-es évek elején megkezdett hadseregfejlesztési koncepció tervszerű, 
arányos minőségi fejlődést, ezáltal a képzést illetően a hatékonyságra tö
rekvést tűzte ki célul. Ehhez hozzájárult, hogy az akkori társadalomban 
vezető szerepet betöltő MSZMP Politikai Bizottsága 1973-ban foglalko
zott a hadsereg káderhelyzetével és megállapította, hogy a tiszti állo
mány kvalifikáltsági szintje és a tiszti beosztásban elvárt teljesítmények 
nincsenek arányban;

• másrészről a MSZMP KB 1972-es, az oktatáspolitika elemzéséből kö
vetkező megállapítása az volt, hogy szükség van a képzés jelentős fej
lesztésére. A polgári életben egymás után alakultak azok a főiskolák, 
amelyek a képzés irányától függően üzemmérnöki, illetve üzemgazdászi 
képesítést adtak. Ezzel egyidejűleg visszaszorult és megszűnt a felsőfo
kú technikus képzés. Ez a helyzet azt eredményezte, hogy a katonai főis
kolákon szerzett oklevél olyan polgári képesítést nyújtott, amelyet az or
szágban másutt már nem adtak.

Mindezek következményeként a NET 1973. évi 12. tvr., valamint az ennek 
alapján kiadott 22/1973. HM-MM számú együttes utasítás módosította az addigi 
képzési célt.

A NET rendeletben a 2.§ kimondta: "A katonai főiskolákon szerzett oklevél - 
a katonai szakképesítéssel egyidejűleg - meghatározott szakon, ... üzemgazdászi 
... képesítést is nyújt."
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Az együttes utasítás - hasonlóan az 1967. évihez - szabályozta a két minisz
ter kompetenciáját, felelősségét a képzésben.

Ugyancsak intézkedés történt az 1973 előtt a főiskolán végzettek üzemgaz- 
dászi képesítése megszerzésének feltételeire (kiegészítő képzésre).

A képzendő szakok között már egyértelműen feltüntették:

- a katonai képzés irányát (hadtáp, amelynek keretében a megszerezhető
szakképesítés - általános hadtáp)5;

- polgári képzés irányát (pénzügyi, katonai költségvetési, gazdálkodási).

Ez már valóban katonai és polgári értelemben is kettős diploma.6

A képzési cél elérése érdekében a korábbinál (1967. év) pontosabban fo
galmazódtak meg a szakképzés céljai. Eszerint az általános felkészítés mellett 
(annak elsőbbsége kiemelésével) megjelenik a szakági (szolgálatvezetői), vala
mint alegység (zászlóalj, osztály) szintű hadtápvezetői beosztásba történő felké
szítés követelménye.

A felkészítés cél- és feladatrendszerének értékelése alapján megállapítható, 
hogy:

• az előző tantervben foglaltaknál sokkal részletesebben írja elő, mire kell 
felkészíteni katonai szempontból a hallgatót;

• az oktatás folyamatában évfolyamonként részcélkitűzéseket ír elő (első 
év végére hadtáptisztes, második évben hadtápalegység tiszthelyettesi,

Bár a képzés végrehajtása során a szakmai felső vezetés igénye alapján megjelenik az ágazati szakosodás, 
dolgozatomban igyekszem az általános szakképzés irányát követni.

A szakmai tanterv kidolgozói a költségvetési gazdálkodási szakirányon belül feltehetően óvatosságból alkal
mazták a katonai jelzőt, amely megnevezés nem segítette elő a polgári végzettség teljes értékűségét.

5

6
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harmadik tanévben hadtáp szaktiszthelyettes-szaktiszti, negyedik évben 
a várható beosztásnak (specializáció) megfelelő felkészítés)7;

• ugyanakkor még mindig nem jelennek meg a polgári értelmezésű felké
szítés követelményei.

A kiadott óra- és vizsgatervet szakmailag elemezve megállapítható, hogy az 
előzőtől eltérően már mind a 8 félévre részletesen írja elő az oktatandó tantárgya
kat (ennek oka, hogy az 1. félévet korábban kitöltő csapatkiképzés idejét 5 hónap
ról először 2, majd később 1 hónapra csökkentették), amelyek 3 csoportban kerül
tek megtervezésre. Ezzel együtt változott az egyes csoportok aránya is. így: 

- alaptantárgyak 24,2%

- alapozó tantárgyak 24,4%

- szaktantárgyak 43,9%

részarányban voltak megtalálhatók (ezt ll-IV. évfolyamon 120-120 órában, össze
sen 7,5%-ban egészítette ki a gyakorló csapatszolgálatra fordított idő).

Figyelemre méltó, hogy a polgári és katonai felkészítést biztosító tantárgyak 
nem különültek el, azok vegyesen mind az alapozó, mind a szakalapozó tantár
gyak között megtalálhatók.

Jelentősen növekednek a szakági képzésre fordítandó óraszámok. Új tan
tárgy is helyet kapott a képzésben, a gyakorlatiasabb felkészítést szolgáló tan
tárgy a csapatgazdálkodás-kiképzés módszertana. Az élet hozta azt a változást, 
hogy jelentősen csökkent (de aránya továbbra is meghatározó) a harcászati és 
szakharcászati felkészítés óraszáma, és kikerültek a tananyagból a nem egyér
telműen a közgazdasági képzést erősítő tantárgyak is.

Ez a képzési koncepció is az alapviták egyike, miszerint a részképzési célkitűzések teljesítése során alacso

nyabb, nem is főiskolai felkészítést igénylő felkészítés után érhetjük el a kívánt szintű eredményi, vagy a képzés első 
pillanatától a végső cél érdekében folytatjuk a munkát.

7
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A tanulmányi és vizsgarendben lényegi változások nem történtek. Általában 
csökkent a számonkérések száma, de eggyel nőtt az államvizsgáké 
(adatfeldolgozás szervezése és gépesítés).

A tanári kar minősége javult, előtérbe kerültek az egyetemi és pedagógiai 
továbbképzések, kialakult a képzést segítő bázisok rendszere. 1979-től előírták az 
oktatói státuszokra a követelményeket, bevezették az oktatói fokozatokat.

Összességében erről az időszakról elmondható, hogy minőségi fejlődés kö
vetkezett be a képzés végeredményét, azaz a "kettős" katonai és polgári diploma 
értelmezését illetően. Ugyanakkor a tananyagok folyamatos egyeztetése és külső, 
felsőoktatásban jártas szakemberek alkalmazása ellenére sem sikerült a polgári 
főiskolákkal egyenértékű felkészítést biztosítani. Emellett jobban teljesült a katonai 
szakbeosztásokra történő felkészítés.

Ez azt eredményezte, hogy a hallgató szakmai szempontból a szakbeosztá
sú katonától a tiszthelyettesen át jutott el az első tiszti beosztásra történő konkrét 
felkészítésig. Jelentősen nőtt az ágazati, szakbeosztásokra történő felkészítés 
óraszáma és elöljárói szintről megjelent az ágazati tisztképzés határozott igénye. 
Ennek következtében az 1973-ban rögzített általános szakfelkészítés fokozatosan 
az igények szerinti konkrét ágazati beosztásokra történő felkészítés irányába toló
dott el.

A képzési időszak tapasztalatai, előnyei:

• a végzettség tekintetében egyértelműbb, a polgári életben is értelmezhe
tő kettős (katonai és polgári) képesítés megjelenítése;

• a 8 féléves főiskolai szintű képzés intézményesítése.

2.1.3. Az integrált rendszerű szakmai képzés időszaka (1981-1987)

Az úgynevezett "emeltszintű" képzés bevezetése után jelentősebb változást 
a harceljárások és haditechnika további fejlődése, valamint a bevonuló fiatalok
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előképzettségének egyre magasabb szintje, továbbá a csapatok növekvő igénye 
következtében a rendszer felülvizsgálata jelentett.

Az 1977-ben indított vizsgálat megfogalmazott célja az volt, hogy a folyama
tos korrekciók helyett megalapozza a tisztképzés rendszerének olyan mérvű és 
jellegű továbbfejlesztését, hogy az megfeleljen a feltételezés szerinti korszerűnek 
elfogadott követelményeknek.

A vizsgálat megállapította:

1. A fejlődés túlhaladta a szakkiképzési célokban meghatározott 
"kulcsbeosztások" körét.8 A felső vezetés ezek csökkentését tűzte ki cé
lul.

2. A képzés tartalma túlzott volt, meghaladta az optimálisan elsajátítható 
mértéket.

3. Ellentmondás volt a képzési célok és a tantárgyanként csoportosított tan
anyag tartalom között (pl. a kiképzői felkészítés nem emelkedett a harc
vezetői képzés szintjére, a napi élet irányítói tevékenység több apróbb, 
kis óraszámú tantárgyban került oktatásra).

4. Kevés volt a csapatgyakorlatra fordított idő.

A vizsgálatban, amelyet a HM szakirányító főnökségek a főiskolák bevoná
sával végeztek, mintegy 130 tiszt 23 bizottságban vett részt.

Az elrendeléstől számított több éven keresztül végzett munka 1980-ra érte 
el a csúcsát, amikorra körvonalazódtak az 1981-től bevezetésre kerülő fejlesztés 
szempontjai, miszerint:

• káros az egyes szakokon külön kezelt üzemmérnök9 képzést és a katonai 
szakmai képzést különválasztani, a kettőt egységes egészként kell ke
zelni, amely megteremti a konkrét beosztásra és a hosszú távra való fel
készítés harmonikus egységét;

9

Az 1973-1981 közötti időszak elemzésénél kifejtettem, hogy az ágazati képzés került előtérbe.

Kutatásom során az üzemgazdász képzésre vonatkozó, ettől eltérő megállapítást nem találtam.

8
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• a képzés hatékonyabbá tétele és a teljesítményelvü oktatás megvalósítá
sa érdekében szükséges az első évfolyam egységes képzése, illetve in
tegrált elemek beépítése a további képzésbe.

Az elvégzett elemzésekből és kutatási eredményekből a felső vezetés azt a 
következtetést vonta le, hogy nem szükséges reformot végrehajtani, csupán 
"igazítások" elvégzésével az 1973-ban bevezetett képzési rendszert kell továbbfej
leszteni.

A fenti megállapítás ellenére az a véleményem, hogy az elvégzett 
"igazításokkal" a korábbiakhoz képest mégis jelentős belső oktatásszervezési 
változásokat sikerült elérni, amely elsősorban katonai oldalról az előzőekhez vi
szonyítva fejlettebb, áttekinthetőbb rendszerbe foglalta a jövő tisztjével szemben 
támasztott követelményeket, ezek a következő csoportosításban jelentek meg:

1. politikai vezetői - nevelői

2. harcvezetöi (harcbiztosítói)

3. kiképzői (gazdálkodás szervezői)

4. napi élet irányítói (ellátás-szállítás szervezői).

Mindezek alapján az eddigi tantárgy szemléletű oktatást - a fenti csoportosí
tással - felváltotta egy új rendszerű képzés, amelyben az egyes célok elérése ér
dekében integrálták a tantárgyakat. A Tanterv mellett megjelenik egy másik lé
nyeges alapdokumentum, a "Képzési folyamatterv", amely abban tér el a régi tan
tárgyprogram szemléleti képzéstől, hogy nem a tantárgyak feladatrendszerével 
adja meg az oktatás programját, hanem (ahogy a neve is tartalmazza) a képzési 
folyamat menetét írja elő.

A területek adaptálását azonban a hadtápképzés területére is meg kellett 
oldani. Ez az általános célok hadtáp célokra történő kifejezésével történt meg. így 
a "politikai-vezetöi-nevelöi" terület egységes rendszerét elfogadva, a "harcvezetöi" 
terület helyett "harcbiztosítói", a "kiképzői" helyett "gazdálkodás szervezői", míg a 
napi élet irányítói helyett "ellátás-szállítás szervezői" képzési terület jelent meg.



18

A hadtápképzési dokumentumokban megjelenik az ágazati képzés követel
ménye. Érdekes ellentmondás fedezhető fel a kor dokumentumainak elemzéséből, 
miszerint igyekeztek a kezdeti célkitűzést megtartani (a hadtáp tervező-szervező 
tiszti beosztásokra felkészítés) ugyanakkor az ún. "kulcsbeosztásra" történő fel
készítés már egység szolgálati ág főnök (vezető) képzést ír elő. Elgondolkodtató 
az is, hogy mennyiben teljesült a miniszteri elvárás a kulcsbeosztások csökkenté
sére, miközben a szolgálati ágaknak megfelelő számú képzés gyakorlatilag meg
négyszerezte az oktatásnál figyelembe veendő kulcsbeosztások számát (ellátó

szállító, üzemanyag-, élelmezési-, ruházati ellátó). Megállapítható:

• a főiskola történetében az 1981-87. esztendők érdekes, sajátságos 
egyedülálló képzési időszakot alkottak. Az integrált képzés egy rendkívül 
feszes központosított szervezést igénylő feladat volt, amely a katonai - 
katonai szakmai felkészítést illetően hasznosnak bizonyult,

• ha a bevezetést előkészítő munka nagyságát (1977-81) és az abban 
résztvevők számát tekintjük, elmondhatjuk, hogy nagy munkaigényű, 
precíz munkaszervezést követelő rendszer jött létre, amelynek fenntartá
sa és karbantartása is nagy munkát igényelt.

A felkészítés polgári oldalát illetően az integrált oktatás azonban nem ne
vezhető előrelépésnek. Igaz ugyan, hogy a polgári gazdasági felsőoktatásban ok
tatott tantárgyak a főiskola oktatásában továbbra is szerepeltek (pénzügytan, költ
ségvetési gazdálkodás, statisztika, számítástechnika és adatfeldolgozás), sőt 
egyes új tantárgyak is megjelentek (pl. szervezés és információelmélet) és a pol
gári tananyagok továbbra is egyeztetésre kerültek (Pénzügyi és Számviteli Főisko
la), ugyanakkor óraszámukban meg sem közelítették a polgári oktatás minimumát. 
Kedvezőnek ítélhető meg viszont, hogy a polgári életben is hasznosítható ismere
tek már koncentráltan a gazdálkodás-szervezői blokkban szerepelnek. Előrelépés 
volt az is, hogy az államvizsgák a képzési területeknek megfelelően jelentek meg, 
így a jövő hadtáptisztje szakmai szempontból jelentős gazdálkodás-szervezői 
(katonai és hadtápgazdálkodás), illetve az ellátás-szállítás szervezői (ellátás és 
szállítás szervezés) ismeretekből is számot adott.
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A polgári jellegű képzésre továbbra is jellemző volt az a probléma - amely 
tulajdonképpen az 1967-es bevezetéstől végigvonult az oktatáson -, hogy a kettős 
diploma megszerzése érdekében oktatott polgári tananyag (PSZF) gyakorlatilag 
adaptálhatatlan volt a katonai gazdálkodási rendszerre. Egyrészt azért, mert a 
katonai gazdálkodási rendszer teljesen eltért a polgári életben alkalmazott pénz
ügyi-számviteli rendszertől, másrészt azért, mert a tantárgyak jelentős részét okta
tó polgári tanárok nem ismerték a hadsereg gazdálkodását, így az oktatott tan
anyag katonai példákkal történő alátámasztására sem voltak igazán képesek. 

Ilyenformán a polgári pénzügyi üzemgazdász végzettség - végzés utáni azonnali 
hasznosíthatóság tekintetében - nem felelt meg a polgári főiskolák által nyújtott 
képesítésnek. Példaként említem, hogy a közgazdasági egyetem a felvételi, és 
egy-két vizsga alóli mentesség megadásán kívül sohasem számította be a Zalka 
Máté Katonai Műszaki Főiskolán szerzett végzettséget.

Ugyanakkor nem vitatható az az eredmény, hogy a végzett hallgatókban ki
alakulhatott egyfajta közgazdasági szemlélet, amely - az egyén akaratától, képes
ségétől, érdeklődésétől függően - potenciált jelentett. A pályán maradt (és azt el
hagyó!) volt hallgatók jelentős számban váltak mára a honvédség és a gazdasági 
élet különböző szintjén elismert szakemberré.

A főiskolai képzésben jelentősen nőtt a gyakorlati képzés ideje, és ami lé
nyeges, hogy a csapatgyakorlat az elméleti képzéssel integrálva került végrehaj
tásra.

További szakmai érdekesség, hogy polgári végzettségként általános üzem
gazdász (üzemszervezői szak) jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy a szakmai oktatás 
szervezői belátták, hogy a PSZF képzésével egyenértékű képzés megadása a 
katonai-szakmai követelmények egyidejű teljesítésével - nem oldható meg. 
Ugyanakkor a képzés cél- és feladatrendszere továbbra sem ad útmutatást a pol
gári felkészítés tartalmi követelményére vonatkozóan.

A képzési időszak előnyei, tapasztalatai:

• a katonai és polgári szakfelkészítés integrált végzése, ahol az egyik oldal 
a másikat erősítő módon jelentkezik (ugyanakkor megállapítható a kato-
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nai felkészítés túlsúlya, a polgári felkészítés céljainak kimutathatatlansá- 

ga);

• az ismeretek megszerzésének tudatos egymásra építése;

• az elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzésének ötvözése;

• felismerték, hogy a képzés végeredményében irreális a polgári társfőisko
la (PSZF) pénzügyi végzettségének megadására törekedni.

2.1.4. A hároméves főiskolai szakmai képzés (1987-91.)

Az 1980-as években mindjobban érezhető társadalmi-gazdasági feszültsé
gek (amelyek végső soron a rendszerváltásig vezettek el) nyilvánvalóan a hadse
reget sem hagyták érintetlenül.

A hadseregben jelentkező gondok egyik forrása az évtized első felére kiala
kult - különösen az alacsonyabb tiszti beosztásokat érintő - mintegy 60%-os tiszt
hiány. Ennek oka a nagymérvű lemorzsolódás és az utánpótlás kiesése, az egzisz
tenciális okokból fakadó pályaelhagyások és a betöltetlen beosztások halmozó
dása volt.

A katonai felső vezetés ezért elhatározta, hogy a tisztképzés lerövidítésével, 
jelentős beruházások nélkül lehetővé teszi a hiányok gyors pótlását, ezzel - elgon
dolás szerint - enyhíti a csapattisztek túlterheltségét.

A HM Katonai Tanácsa 1986. márciusi ülésén döntött a katonai főiskolákon 
a hároméves képzés 1987. szeptember elsejével történő bevezetéséről.

A honvédelmi miniszter 02/1987 HM számú utasítása, amely a katonai főis
kolai képzés rendszerének "továbbfejlesztéséről" szólt, megfogalmazott céljait te
kintve nyílt ellentmondásba került a kiképzési idő 25%-os csökkentésével. A sza
kok10 és képesítés meghatározásánál az utasítás így fogalmaz: "A képzés felépí-

A felkészítés továbbra is fegyvernemenként, illetve szakszolgálatonként elkülönítve - szaktanszéki szervezet

ben történt.

10
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tésére, tanulmányi és vizsgarendjére, az oktatás színvonalára, feltételrendszeré
re,... a katonai sajátosságoknak megfelelően - érvényesíteni kell a polgári műszaki 
főiskolák számára előírt követelményeket."

Ez egyértelmű visszalépés volt a korábbi évtizedek eredményeinek (kettős 
diploma) felszámolása, amelyet a szakra vonatkozó "katonai-üzemgazdász" ké
pesítés megnevezés megerősít.

Az utasításban (ellentétben az 1967-es és az 1973-as rendeletekkel) szó 
sincs a tananyagok és a főiskolai képzés művelődési tárca által történő felügyele
téről, vagy akár csak egyetértéséről. A 6 féléves képzés szintjét nem is fogadta el 
a MŰM indokolván azzal, hogy a "lecsonkított" képzési idő (beleértve a speciális 
katonai felkészítést is) kevés ahhoz, hogy hosszú távon konvertálható ismereteket 
nyújtson a főiskola.

A fenti visszalépést ellensúlyozta volna az 1987-es dupla létszámú kibocsá
tás és a beruházások nélküli 25%-os kapacitásbővülés.

Nyilvánvalóvá vált, hogy a képzési idő csökkenését csakis a szakmai érde
kek rovására, súlyos kompromisszumok árán, a korábbi képzési célok átértelme
zésével lehet végrehajtani.

A hadtáp ellátó szak tantervének szakmai megfogalmazásait elemezve 
megállapítható, hogy a képzési célokban megfogalmazottak teljes mértékben fel
számolják az általános szakképzés maradványait is, és deklarálják a szakág fő
nöki (ellátó-szállító alegység parancsnoki) képzést.

Bár a célok között megjelenik egy halvány utalás: "legyen képes a népgaz
dasági és néphadseregi, ezen belül a hadtápgazdálkodási rendszer összefüggése
inek felismerésére ... A csapatok hadtápgazdálkodása ágazati rendszere össze
függéseinek feltárására...", ez szigorúan az ágazati képzés elvének túlsúlyra jutá
sa, hiszen a tanterv belső lehetőségei nem adtak, nem adhattak lehetőséget mé
lyebb, átfogóbb közgazdasági - szakmai ismeretek átadására. A jelentős óra
számban oktatott csak katonai ismeretek megadása mellett (kb. 40%) esély sem 
mutatkozhatott a hároméves képzés alatt a polgári gazdasági főiskolákkal egyen
értékű végzettség megszerzésére.
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Az oktatás szervezésében nem volt tartható a képzés integrált rendszerű 
megtervezése, és ebben az időszakban nem számottevő a csapatgyakoroltatás 
ideje sem.

A tanterv újból tantárgycsoportok szerint épült fel, miszerint a szakmai kép

zésben

- a természettudományi és szaktechnikai alapozó tantárgyak 15%-ban és

- a szaktantárgyak 45,2%-ban voltak előírva.

Ezek közül is olyan tantárgyak, mint pénzügytan (62 óra), költségvetési 
pénzügyek (40 óra) minimális óraszámban kerültek oktatásra.

A korábbiakhoz képest jelentősen csökkent a számonkérések száma. 
Ugyanakkor a kifejezetten katonai szakmai képzésre biztosított időt sem sikerült 
megtartani, amit a katonai és hadtápgazdálkodásra fordított időtartam (160 óra) 
bizonyít. Egyedül a háborús szakfeladatokra való felkészítés óraszámát tartották 
meg (456 óra), amely így a békefelkészítési idő egyidejű csökkentésével arányta
lanná, a katonai szakképzésben dominánssá vált. Ezt csak részben ellensúlyozta 
a konkrét beosztásra felkészítő - ellátás- és szállításszervezés (szakági képzésnél 
szakanyagellátás és gazdálkodás) oktatására fordítható 318 óra, amely viszont 
csak szakági értelemben volt hasznosítható.

Összességében erről az időszakról elmondható, hogy nem jelentett a főisko
lai katonai, szakmai képzésben előrelépést. Az elmúlt rendszer több területéhez 
hasonlóan az utánpótlási források csökkenését kellően meg nem alapozottan, 
"felületi" kezeléssel kívánta az akkori vezetés ellensúlyozni, amely értelemszerűen 
nem vezetett, nem vezethetett hosszú távú eredményhez.

A képzés szakmai színvonalának csökkentése felkészültségbeli problémá
hoz is vezetett, a polgári végzettség megszüntetése tovább rontotta a szakmai 
képzés, egyúttal a szakma presztízsét. Összehasonlításul mellékletben szerepel
tetem az eddigi polgári felkészítés szempontjából mérvadó Pénzügyi és Számvi
teli Főiskola ebből az időszakból (1987/88) származó pénzügyi szakra vonatkozó 
tantervét, amely mutatja a közel egy évtizeddel ezelőtti polgári képzés színvona-
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lát. Ezért is kényszerült rá a honvédség vezetése, hogy két évtizeden belül immár 
másodszor, kiegészítő képzés útján adja meg végzett hallgatóinknak azt a polgári 
felkészültséget, amelyet a 80-as évek - mára nyugodtan állíthatjuk - elhibázott 
koncepciója során nem kaphattak meg az akkor végzettek.

2.2. A gazdálkodói tisztképzés jelenlegi helyzete

1990-re - a rendszerváltás kezdeti időszakára - bebizonyosodott a 4 éves 
főiskolai képzés 3 évre történt leszállításának a teljes csődje. Az első szabad vá
lasztások után megalakuló kormány, új honvédelmi vezetésének jutott az a fel
adat, hogy - a kellő döntések előkészítése után - visszaállításra kerülhetett a kato
nai főiskolákon a 4 éves képzés.

Ez az újbóli 4 éves képzés viszont merőben más összefüggésekben szerve
ződött, mint az ezt megelőző. Tanulmányomban - bár nagy fontosságúnak értéke
lem - nem kívánom az új alakuló tiszti értékrend szempontjai szerinti felkészítést 
elemezni, így továbbra is alapvetően a szakmai képzés kérdéseivel foglalkozom. 
Ugyanakkor nem tudok egy lényeges, a tiszti utánpótlást ma is befolyásoló témát 
kikerülni és ez a közeljövő gazdálkodói tiszti állományának "rekrutálódási" kérdé
se. Ez - megítélésem szerint - azért is jelentős, mivel állandóan visszatérő kérdés 
a polgári főiskolai (egyetemi) végzettséggel is ellátható (így a gazdálkodói is) ka
tonai beosztások katonai főiskolán történő megszüntetése.

A katonai felsőoktatásban végzett tapasztalatom ugyanakkor arról győz 
meg, és ezt támasztják alá más kutatások is11, hogy:

11 Eszenyi-Kisbai-Vágvölgyi: A tiszt, a tisztképzés és a jövő. (Bp 1991. ZMKA, Akadémiai Közlemények 180 sz. 
201-219 old.)



24

• Az 1990-es évek elejére sem változott jelentősen a katonatiszti pályára 
jelentkezők társadalmi összetétele, átlagos tanulmányi összeredménye;

• A társadalmi változások (munkanélküliség) nem, vagy alig hatottak a had
seregbe jelentkezők arányaira;

• A jelentkezők nagy része továbbra is vidéki és ebből is az összlétszám 
1/3-a községekből került a főiskolára;

• Jellemző motiváció, hogy a hallgatók mintegy 2/3-a eredetileg más pályára 
készült és mindössze 22 % akart már korábban is katona lenni.

A fentiekből is következik, hogy a katonai főiskolát választók nagyobb része 
a pályát valamilyen kényszerből választotta. Mindezekből következik - és ezt a 
katonai főiskolára jelentkezettek középiskolás eredményei, és az ezzel szorosan 
összefüggő, a felvételi során nyújtott teljesítmények is mutatják - hogy tisztnek az 
elmúlt években is Magyarországon évfolyamonként változó, összességében nem 
kiemelkedő tanulmányi eredményű fiatalok jelentkeztek és nyertek felvételt.

Ezek a tények arra kell, hogy figyelmeztessenek bennünket, hogy a társa
dalmi fejlődés jelenlegi szakaszában is reálisan csak az általunk (értsd: katonai 
felsőoktatás) felkészített szakember állománnyal számolhatunk.

Az 1990-ben a szakmai alap tisztképzésben bekövetkezett igazi változás, a 
korábbi képzés fejlődésének egyenes következményeként tekinthető, az általános 
gazdálkodói képzés közgazdasági felsőoktatás alapjaira történt helyezése volt. 
Ennek bizonyítéka, hogy a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem az 1995- 
ben először 4 éves főiskolai képzésben részesülök számára, (a főiskolai szakkép
zés kellő átvilágítása után) lehetővé tette az egyetem 4. évfolyamára történő je
lentkezést. Ennek alapja annak "A képesítés megszerzésének feltételei a katonai
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főiskolákon" alapdokumentum, amely a gazdálkodói szakra12 előírja: "a főiskolára 

és profilra meghatározottakon túlmenően gazdálkodó szaktiszti beosztásra való 
felkészítés, amelynek képzési szintje egyenértékű és megfelel a költségvetési 
szakirányú okleveles üzemgazdász polgári képesítés követelményének."13

Az új tantervek összeállításánál az alábbi szakmai követelmények kerültek 
érvényesítésre:

• A szakmai képzés korábbi, három éves képzéshez viszonyított magasabb 
szintű elméleti megalapozása;

• Az első tiszti beosztásra való felkészítés mellett megfelelő alapot biztosí
tani a későbbi (magasabb) beosztások ellátásához, valamint további 
(katonai akadémiai, polgári egyetemi) tanulmányok folytatásához;

• A gyakorlati képzés erősítése;

• A polgári főiskolai képesítés újbóli biztosítása.

Mivel a követelmények közül az első három már a korábbi 4 éves képzés 
során is markánsan megfogalmazódott és jórészt teljesült, a következőkben a ne
gyedik, a polgári képesítés biztosításával foglalkozom, amely követelmény talán 
eddig egyetlenegyszer sem fogalmazódott meg ilyen pontosan, mint az 1991-es 
dokumentumokban.

A polgári képesítés biztosításának problematikája végigvonul a főiskolai 
képzés mára közel 30 éves történetén. Az üzemgazdász14 képesítés megadása 
ugyanakkor nem öncélú. Az előzőekben érintettem a polgári diploma - mint a tiszt
képzés főiskolákra történő jelentkezés egyik vonzereje - biztosításának korábbi, 
és mivel a helyzet mára sem változott gyökeresen, ma is érvényes hátterét. Ez a

12 A MH katonai főiskoláin jelenleg három profilon történik felkészítés, úgy mint parancsnoki, technikai és gazdál

kodó szakon.

13 A képesítés megszerzésének feltételei a katonai főiskolákon (Bp. HM 1991.) 28. old.

14 Az 1993. évi LXXX tv. a Felsőoktatásról alapján a továbbiakban közgazdász
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polgári felkészítés és diploma megadásának egyik oldala. A másik - nézetem sze
rint még meghatározóbb -, hogy a katonai gazdálkodói szakokon korábban is, de 
1990-91-re hatványozottabban jelentkeztek azok a megváltozó gazdaság szük
ségszerűségeiből eredő tényezők, amelyek törvényszerűvé tették a szilárd polgári, 
de más kifejezéssel élve általános közgazdasági alapok elsajátítását. Néhány in
doklás a teljesség igénye nélkül:

• A nemzetgazdaságban bekövetkezett történések, amelyek a központosí
tott tervutasításos rendszertől a piacgazdaság irányába mutatnak;

• A gazdaság szabályzórendszerének átalakulása;

• A Magyar Honvédség korábban elszigetelt gazdálkodásának megszűné
se, gazdálkodási-számviteli rendjének átalakulása, a polgári költségve
tési intézmények gazdálkodásához való közelítése;

• A gazdálkodási folyamatok számítógépes feldolgozásának Magyar Hon
védségen belüli általánossá válása.

Ezek az okok vezettek oda, hogy az új négyéves képzés tervezői keresték a 
megoldást olyan tananyag kiválasztására és összeállítására, amely nem elkülö
nült, ugyanakkor a katonai szakképzéssel összeegyeztethető, azt megalapozva 
épül be a folyamatba, mint más főiskolákon az általános közgazdasági képzés, 
amelyre mint biztos bázisra épülhet a szakmai képzés és specializáció.

így más gazdasági főiskolákhoz hasonlóan - a legfontosabb szakalapozóvá 
váltak: a pénzügytan, költségvetési pénzügyek, számvitel, statisztika, számítás
technika, gazdasági jog tantárgyak.

Kiemelem, hogy a polgári képesítés megadása a tisztképzésben azt hite
lesíti, hogy a nyújtott és megszerezhető ismeretek, a kialakításra kerülő készsé
gek és képességek szintje főiskolai, ekvivalens a polgári tanintézetekével.

A képzési célrendszer azonban integrált, így szó sincs arról, hogy annak 
teljesítéséhez két út vezet.

Egyszerűbben a katonai és polgári képzés valójában nem különül el egy
mástól, a két oldal egymást erősítve, összefüggéseiben létezik.
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Az 1991-ben bevezetett 4 éves képzést illetően, az azóta elmúlt időben egy 
sor tényező megváltozott. Ilyenek:

• Az 1993 nyarán az Országgyűlés által megalkotott és már idézett LXXX sz. 
tv. a felsőoktatásról;

• A gazdasági felsőoktatásban a szakirányú katonai főiskolai képzést folyta
tók megjelenése, az ott elhatározott feladatok, döntések, ajánlások folya
matos figyelemmel kísérése, összehasonlítása a folyó tevékenységgel;

• Az anyagi-technikai biztosítás új integrált rendszerének és szervezeteinek 
kialakulása, működésének megszilárdulása, ezen belül a hadtáp helyének 
és szerepének tisztázódása.

Ezek a tényezők ugyanakkor a folyó képzésben azonnali változásokat nem 
eredményeztek, de a jövö szakmai képzés megtervezésénél hatásait feltétlenül 
figyelembe kell venni a tervezőknek.

Az első 4 éves kurzust végzők tanulmányaikat 1995 nyarán eredményesen 
elvégezték. A teljes képzés tapasztalatai rendelkezésre állnak, amelyek a katonai 
és polgári szakemberré történő felkészítés területén a kettős képzési cél teljesíté
sét tekintve, összegezve a következők:

• A katonai szakemberré váló képzés területén a katonai jellegű szakanya
gok a korábbi negyedszázadra visszatekintő képzés haladó, átörökíthető 
tapasztalatait is magukba foglalva összességében tartalmazzák a had- 
tápágazatán és a gazdálkodási szakon a jövendő, elsöbeosztások betöl
téséhez szükséges alapvető ismereteket. A tantárgyak építenek a tanul
mányok - főleg első felében megszerzett alapozó szakmai törzsanyagára, 
ami egyben az általános - közgazdasági és polgári értelemben is számí
tásba vehető - felkészítést eredményezi.

A tantárgyakat tekintve ugyanakkor (különösen a hadtápszaknál) a képzés 
ágazati jellegű, egyes esetekben túl részletes. A hadtápszaknál a szakmai
szervezeti változások nem kellően átgondolt értelmezéséből eredően kikerült az
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olyan anyagi biztosításon belül meghatározó ismereteket adó tantárgy, mint a 
szállítás oktatása.

A katonai szakmai tantárgyakat, valamint a tanterv struktúrájában elfoglalt 
helyét illetően megállapítható, hogy:

• általában a gazdálkodás naturális folyamatait tartalmazó ismereteket fog
lalnak magukba;

• a részletes oktatandó tananyagot tekintve megalapozott elemzéseket köve
tő döntéssel - azok a változó követelményekhez igazíthatók, a megneve
zések a polgári felsőoktatáshoz illeszthetők (pl.: anyag- és áruismeret , az 
anyagismeret és szaktechnika tantárgy helyett);

• a katonai szakmai ismeretek nem a pénzügyi-számviteli, hanem inkább a 
gazdálkodás anyagi (naturális) oldalát erősítik. A visszaállított csapatgya
koroltatás rendszere alkalmas az elméleti ismeretek és a gyakorlatban ta
pasztaltak megfelelő ötvözésére, az első beosztáshoz szükséges alapvető 
ismeretek megszerzésére. A tanult anyag alapját illetően illeszthető a 
ZMKA-n folyó jelenlegi oktatáshoz.

• A visszaállított csapatgyakoroltatás rendszere alkalmas az elméleti ismere
tek és a gyakorlatban tapasztaltak megfelelő ötvözésére, az első beosz
táshoz szükséges alapvető ismeretek megszerzésére. A tanult anyag 
alapjait illetően illeszthető a ZMKA-n folyó jelenlegi oktatáshoz.

• A polgári szaknak megfelelő felkészítés területén a képzés tartalmazza 
mindazon tananyagokat, amelyek a gazdasági felsőoktatás alakuló egysé
ges rendszere előír és valamennyi abban részt vevő részére mint kötelező 
"minimumot" megkövetel.

Az oktatott tantárgyakról megállapítható, hogy azok kellően reprezentálják a 
polgári gazdasági felsőoktatásban is oktatott tantárgyakat. A további képzés 
szempontjából kellő alapokat nyújtanak a szakmai tárgyak bizonyos értelemben 
eltérő (naturális) szemléletű és követelményű megértéséhez is és kellő ismeret
anyagot jelentenek az esetleges egyetemi továbbtanuláshoz.
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Az 1991-ben újból bevezetett négyéves képzéssel kapcsolatban összessé
gében megállapítható, hogy az anyagi biztosítás számára történő gazdálkodási és 
hadtápszakokon folyó felkészítés

- megfelel a hadsereg jelenlegi helyzetében szükséges a hadtápszakon el
sősorban ágazati szemléletű, a gazdálkodási szakon a szélesebb, integrált anyagi 
ismereteket adó tisztképzés követelményeinek,

- a polgári szaknak megfelelő felkészítés a törvényi előírásoknak megfelel,

- a képzés pénzügyi ismereteken alapul, amely az általános közgazdasági 
felkészítésnek alapvetően megfelel. Azonban a katonai szakmai felkészítés 
(eltérően a pénzügyi tisztképzéstől) anyaggazdálkodás jellegű, így az adott vég
zettség csak alapjaiban igaz, változtatásra szorul,

- a hallgatók csapatgyakoroltatási rendszere kielégítő,

- a képzésben részt vevők ismereteiket egymásra építve szerzik meg, felké
szültségükről az érvényben lévő óra- és vizsgaterv követelményei szerint adnak 
számot.

3. A GAZDÁLKODÓI ALAP TISZTKÉPZÉS LEHETSÉGES 
FORMÁI A VÁLTOZÓ HADSEREG ÉS A HADSEREG VÁL
TOZÓ IGÉNYEI SZERINT

3.1. A jelenlegi főiskolai képzés továbbfejlesztése

A több mint 25 éve folyó főiskolai szintű gazdálkodói tisztképzés a megvál
tozott külső, nemzetgazdasági és a felsőoktatásban megjelenő követelmények, 
valamint a hadsereg várható további szervezeti és a katonai gazdálkodásban be
következő változásai hatására további korszerűsítést igényel.

A társadalmi változásokat figyelve az a következtetés vonható le, hogy a 
hazai gazdálkodó tisztképzés belátható ideig még a tartalmában és struktúrájában
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is erős átalakulás alatt álló katonai főiskolai képzésben oldható meg legeredmé
nyesebben.

A hadsereg elsősorban csapat (mikro) szintű gazdálkodási feladatainak 
végzésére továbbra is szükséges olyan szakembereket képezni, akik a főiskolai 
képzés befejezése után, a törvény szerinti előírások alapján magas szintű elméleti 
és kezdeti gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek. Ismereteik alapján rövid 
csapatbaválás után alkalmassá válnak önállóan gazdálkodó katonai szervezet 
(zászlóalj, ezred, dandár) anyagi gazdálkodásának a MH érvényben lévő és az 
adott (csapat) tagozatban meglévő strukturális és működési szabályoknak megfe
lelő irányítás melletti végzésére.

A gazdálkodási és hadtápszakokon folyó tisztképzést - az ezeken a szako
kon szerzett képzési tapasztalatok figyelembevételével - a jelenlegi pénzügyi ala
pozású képzési rendszer átalakításával, összevontan egy szakon kívánatos a jö
vőben végezni.

A képzés időtartamára vonatkozóan a jelenlegi 4 éves főiskolai képzési 
renden belül fenntartható a kettős szempontok (katonai és polgári képzettség) 
történő szakmai megfelelőség.

A képzés általános célja olyan korszerű szakismeretekkel rendelkező inno
vatív gazdasági szakemberek képzése, akik a közgazdasági elmélet alapjait elsa
játítva, az alkalmazott közgazdaságtudományi ismeretek (védelemgazdaságtan, 
katonai gazdaságtan) birtokában, irányítás mellett képesek önálló egység 
(harcászati magasabbegység) szinten gazdálkodási feladatok tervezésére, szer
vezésére és végrehajtására békeidőszakban és háborúban egyaránt.

A gazdálkodási szakon a továbbiakban felkészített tisztek a jövőben a szer
vezet működéséhez szükséges és egyéb jogszabályokban (szabályzatokban) 
rögzített anyagi jellegű ellátási-biztosítási feladatokat végzik, így tevékenységük 
elsődleges jellege a csapatok anyagi eszközökkel történő ellátása, kiszolgálás, 
biztosítás.

A fenti cél megvalósítása érdekében a szakmai képzés feladata, olyan gaz
dálkodási ismeretek nyújtása (katonai és polgári téren egyaránt), amely ismeretek
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egymásra épülve, az elsajátítást illetően kölcsönös hatásban elősegítik, hogy a 
képzési idő végére a hallgató tudását egyéb katonai és más tudományághoz tar
tozóul. nyelv) ismeretekkel ötvözve a fegyveres erőknél szakmai tiszti beosztáso
kat láthasson el. Ugyanakkor képzettségi szintje egyenértékű és megfelel a hazai 
gazdasági főiskolák gazdálkodási szakon adott képesítés követelményeinek 
(államháztartási szakirány).

A főiskolát végzett gazdálkodási szaktisztnek - a tiszttel kapcsolatban meg
fogalmazott általános követelmények értelemszerű teljesítésén túl, beosztásának 
ellátásához képesnek kell lennie:

• Egységszintű szervezetek harc- és harccal kapcsolatos tevékenységei 
vonatkozó szervezeti és az érvényben lévő szabályzatoknak megfelelő 
anyagi biztosítási munkakörök betöltésére, az anyagi-technikai (hadtáp) 
törzsekben végzendő munkában való részvételre, és az előírt feladatok 
önálló végrehajtására, a gazdálkodásra vonatkozó intézkedések alkotó 
alkalmazására;

• Az anyagi-technikai szolgálaton belül betöltött helyének és szerepének 
megfelelő anyagi jellegű feladatok tervezésére, szervezésére és végre
hajtására különösen a személyi állomány ellátásával összefüggésben. 
Ebben a tekintetben a feladat ellátás-szervezés;

• A naturáliákon alapuló gazdálkodási feladatok széleskörű végzésére, 
költségvetés szerkesztésével és az anyagok biztosításával, számvitelé
vel, elszámolásával kapcsolatos munkák szervezésére, irányítására és 
ellenőrzésére.

A főiskola az akadémiai (katonai egyetemi) és egyetemi képesítést nem 
igénylő hivatásos tiszti beosztásokra készít fel, a betöltendő beosztások jellemzői 
alapján gazdálkodó tiszti beosztásra.

A gazdálkodói beosztási alaptípusra felkészítő szakok (a pénzügyi tisztkép
zéssel együtt) továbbra is a katonai főiskolán folyó képzés gazdálkodó profilját 
képezi.
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Az elfogadott parlamenti határozat alapján működő katonai főiskolán sze
rezhető oklevél gazdálkodási szakon továbbra is:

• Egyrészt a szerzett katonai képesítést (gazdálkodási tiszt) és az elért el
ső tiszti rendfokozatot;

• Másrészt a megszerzett polgári képesítést (közgazdász gazdálkodási 
szakon) tartalmazza, amelyet a hivatásos tiszti feladatokra való felkészí
tés egységes tanterve alapján, az abban a gazdálkodási felsőoktatásra 
vonatkozó követelmények teljesülésével a jogszabály polgári főiskolai 
képesítésének elismer.

A szakmai képzés rendje továbbra is az eddigi oktatás szervezési elveken 
alapulna. Ez azt jelenti, hogy a hallgatók a főiskolára történő felvételük után az 
első évben (katonai alapkiképzésük befejeztével) katonai, társadalom- és termé
szettudományi alapismeretekkel foglalkoznának, amelyet - az órakeret függvényé
ben kiegészítene a szakmai alapképzés keretében már az 1-2 félévben azon tár
gyak előadása, amelyek elengedhetetlenül fontosak a további szakképzés szem
pontjából. All. évben folytatódna és alapvetően befejeződne a szakmai alapkép
zés. A főiskola III. évfolyamán a hallgatók szakképzésben részesülnek, amelynek 
eredményeként elsajátítják mindazon katonai-szakmai ismereteket, amelyek birto
kában kellő tájékozottsággal rendelkeznek a MH csapatai anyagi biztosítási terüle
tein. IV. évfolyamon szakmai specializációban vesznek részt és a honvédség igé
nyei függvényében a várható beosztásnak megfelelő csapatgyakoroltatás után 
felkészültek első, szaktiszti beosztásuk ellátására.15

A szakmai célrendszer elérése a fenti szakmai képzési "lépcsőkön" az okta
tott tananyag csoportok, tantárgyak segítségével valósul meg, amelyek tartalmaz
zák mindazon tudásanyagot, amely integráltan jelenik meg a hallgató ismeretében 
és biztosítja a jövendő szakbeosztására való felkészítést.

A képzés több szempontból is integrált:

15 Változat a főiskolai képzés folyamatára a teljes képzésben ( 1. sz. melléklet)
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• elválaszthatatlanul magába olvasztja az ún. "polgári" illetve katonai 
szakmai ismereteket, amelyek elsajátítása révén az "eredmény" maga a 
szakember, a szaktiszt megjelenése;

• a szakmai képzés (alap-, szak-, specializáció) is integráltan a szakmai-, 
differenciált szakmai tárgyanyag, illetve katonai tananyag közvetítésével 
valósul meg;

• végezetül szakít az eddigi ágazati centrikus szemlélettel, amelynek 
eredményeként az anyagi-technikai biztosítás számára olyan, az anyagi 
biztosítás kérdéseiben járatos szakemberek kerülnek felkészítésre, akik a 
"megrendelő" igénye szerinti specializáció révén készülhetnek fel első 
beosztásuk betöltésére;

• a képzés befejeztével nyújtott kettős diploma is az integráció eredménye. 
Az ismeretek csak annyiban különböztethetők meg, hogy a tantárgyak, 
tananyagok azonosíthatók a felsőoktatásban azonos szakon folytatott 
képzés követelményeivel. Megfogalmazásomban ez a polgári képesítés 
megadásának alapvető feltétele.

A főiskolán folytatott szakmai képzés előnyei és hátrányai:

• Előnyei:

- A működő főiskola tapasztalatai, hagyományai, kialakult módszertana 
következtében teljes a hivatásos tiszti pályára, az első (csapat) beosztás
ra történő felkészítés;

- A képzés Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolán16 való további folyta
tása nem jelent nagy arányú változást a szaktiszti képzésben, a tananya
gokban történő további fejlesztések egy tanszéken belül is megoldhatók;

• Hátrányai:

16 Az 1995 nyarán elfogadott országgyűlési határozat értelmében a létrehozásra kerülő katonai egyetem mellett a

Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola önálló felsőoktatási intézményként folytatja képzési tevékenységét
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- Állandó és folyamatos egyeztetést kíván az oktatás a jövő katonai 
egyetemén és a polgári egyetemen történő képzéssel a szükséges to
vábbtanulási csatlakozások biztosítása érdekében;

3.2. Katonai akadémiai (egyetemi) teljes képzés

Ez a képzési struktúra ma, a jövő katonai egyetem stratégiájának, képzési 
céljainak kialakításánál napirenden van.

Az előttem ismert elképzelések - sokszor párhuzamosan ugyanazon cél ér
dekében születnek, amelyen a jövő gazdálkodási tiszti képzési modelljén gondol
kodva magam is dolgozom.

Akadémián dolgozó kollégáink előtt - a lehetséges változatokon belül - fel
merül az alap tisztképzés feladatainak felvállalása is, amely megítélésem szerint 
összességében reális és nem elvetendő gondolat. Ugyanakkor, véleményem sze
rint meggondolandó, hogy egy az elkövetkezendő évtizedben kb. a 60 %-ra csök
kenő honvédségen belül, figyelembe véve az anyagi-technikai biztosításban vár
ható további változásokat szükséges, egyáltalán elképzelhetö-e két (főiskolai és 
egyetemi) alap tisztképzés. Ugyancsak bizonyos párhuzamosságot vélek felfe
dezni a Budapesti Közgazdasági Egyetem Védelemgazdasági szakirányán már 
hagyományokkal rendelkező képzés és egy esetleges katonai egyetemen indítan
dó hasonló szakirányán folytatott képzés között. Nem tartom feladatomnak, így 
nem vizsgálom, de felvetem, milyen szintű felkészítéssel és milyen első tiszti be
osztásokat tölthet be egy alapvetően erős elméleti alapokkal rendelkező egyetemi 
végzettségű fiatal tiszt és a csapatoknál lesz-e igény és szükség az ilyen végzett
ségű első beosztású tisztekre. Ezek a felvetések részemről sajnos ma (mivel nincs 
ismeret a következő években kialakuló anyagi-technikai biztosítás további fejlődé
séről, az ehhez kapcsolódó feladatokról és struktúrákról) nehezen értelmezhető, 
vagy egyenesen megválaszolhatatlanok.

Ugyanakkor vallom, a képzéssel foglalkozóknak kötelessége előre látni, 
prognosztizálni a jövő feladatait, ha szabad így fogalmazni: ráérezni a formálódó,



35

alakuló követelményekre, mert a hozzánk ma bekerülő fiatalt, nagy felelősséggel 
igenis már a jövő követelményeire kell felkészítenünk.

Magam a főiskolai szakképzésnél már rögzített képzési cél, feladat és köve
telményrendszerét látom a jövőre nézve is megfelelőnek, így a felsőoktatási válto
zatok további lehetséges ismertetésénél a képzés célrendszerét közel állandónak, 
konstansnak tekintem, és csak a képzés struktúráját, környezetét vizsgálom a jövő 
szempontjából.

így az alakuló katonai egyetemen a MH alap tiszti felkészítésének általános 
rendszerén belül elképzelhetőnek tartom (az önálló főiskolai képzés egyidejű 
megszüntetésével) a gazdálkodási tiszti felkészítést. Ezt a feladatot két módon 
lehet elvégezni, önálló (teljes) egyetemi képzés keretében, amikor az érettségizett 
fiatal átlagosan 18 éves korában kerül be az egyetem falai közé és folyamatos (5 
év) tanulás után egyetemi végzettséggel kerül ki a katonai egyetemről, vagy főis
kolai kar működtetésével, amely viszonylagos önállósága mellett biztosítja az első 
beosztásra történő felkészítést és a végzett hallgatónak lehetősége nyílik az első 
csapatbeosztás elfoglalására, a legjobbaknak az egyetem teljes elvégzésére. Rö
viden tekintsük át mindkét módozatot.

3.2.1. Önálló egyetemi képzés esetén a felvett hallgató képessé válhat a 
védelem gazdaság tejes vertikumában történő alapos, elméleti felkészülésre. Mi
vel az egyetem felelős szervezői a végső kimenetet (output) kell hogy figyelembe 
vegyék, ez a képzés alapvetően elméleti jellegű kell, hogy legyen (mint minden 
egyetemi képzés bizonyos értelemben) a gyakorlatias főiskolai képzéssel szem
ben. Kérdés, hogy különösen ha a képzés egyben a jelenleg folyó főiskolai felké
szítést is hivatott kiváltani, teljesíteni tudja-e a "megrendelő" csapatok által elvárt 
igényeket.

3.2.2. Főiskolai kar működtetése esetén az előzőekben felvetett kérdések 
egyszerűbbnek tűnnek, mivel az akár a jelenleg a főiskolán folyó képzés - szüksé
ges változtatások melletti - katonai egyetemen történő további végzését jelentheti.
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Ebben az esetben viszont úgy vetődik fel a kérdés, hogy van-e értelme az elmúlt 
közel harminc éve a műszaki tisztképzés mellett folytatott, pozitív hagyományokkal 
és gyakorlattal rendelkező gazdálkodó tisztképzést elmozdítani.

• Az egyetemi képzés előnyei:

- egységes elgondolás és infrastruktúra mellett lehet végezni a felkészí
tést, a felsőoktatás teljes körű, egy intézményen belül valósulhat meg az 
alap tiszti felkészítéstől a doktorandus (PhD) képzésig.

• Hátrányai:

- A várható első csapatbeosztás ellátásához szükségtelen az egyetemi 
szintű végzettség.

- mindenféleképpen az egyetemi képzés végső felkészítési követelménye 
a mérvadó, amely során háttérbe szorulhat a jelenlegi, gyakorlatiasabb, a 
csapatok (alkalmazók) igényeit jobban megközelítő felkészítés;

- a struktúra változás során olyan jelenleg még nem látható a felkészítés
sel összefüggő problémák keletkezhetnek, amely figyelembe vehetők, 
beláthatok.

- Nincs garancia a polgári egyetemi diploma adására, viszont a főiskola 
könnyen akkreditálható.

3.3. Polgári egyetemi (főiskolai) képzés

Ez a képzési forma az elmúlt években (és napjainkban is) időről időre napi
rendre kerül. A téma azért aktuális, mert - mint azt korábban többször is érintettem 
- a gazdálkodás gyakorlata is erősen közelít a polgári normákhoz, így a kérdést 
felvetőknek igazuk van: polgári egyetemi, illetve főiskolai felkészítéssel is van le
hetőség a katonai gazdálkodás területén egy sor jelenlegi csapatbeosztás betölté
sére. Ebben a tekintetben legközelebb a pénzügyi tisztek képzése áll, ahol a fel
készítés és a gyakorlat nem követeli meg a csapatok alkalmazásával kapcsolatos
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széleskörű katonai ismereteket (nem véletlenül a tanulmány nem is vállalta fel a 
jelenleg a katonai főiskolai, a többi gazdálkodó profilú tisztképzéssel folyó képzés 
körülményeinek vizsgálatát). De találhatók különböző beosztásokban polgári főis
kolát végzett élelmezési vagy elhelyezési17 területen dolgozó szakemberek. A 
gazdálkodás egyéb területeit tekintve különösen a csapatoknál első szaktiszti be
osztásokban az egyetemet végzettek szolgálatban tartása nem jellemző. A polgári 
főiskolát végzetteket tekintve megállapítható, hogy azok a jelenlegi gazdálkodás 
egyes ágazatain belül (élelmezés elhelyezés) rendelkeznek felkészültséggel, 
ugyanakkor ezek a főiskolák nem gazdasági szakon folytatnak képzést.

A jelenleg egyetemet végzettek elsősorban a MH Pénzügyi és Számviteli 
Csoportfőnökség alárendelt szerveinél kapnak beosztást, amely általában a közép 
és felsöirányításban jellemző.

A polgári felsőoktatási intézményben végzőknél még jellemző, hogy katonai 
ismeretekkel sem általános, sem szakirányú alkalmazói vonatkozásban nem ren
delkeznek. A katonai pályához való kötődésük, hivatásszeretetük kialakulása más 
úton, hosszabb és a katonai alap tisztképzésben részt vevőkhöz viszonyítva más
ként alakul ki. A polgári főiskolák és egyetemek nevelési kérdéssel az oktatás fo
lyamatában nem, vagy más módon foglalkoznak, mint a katonai felsőoktatási in
tézmények.

A hivatásos katonai pálya jelenlegi és közép illetve belátható távon várható 
társadalmi elismertsége nem segíti elő még a pálya iránt érdeklődő, polgári főisko
lákra - egyetemekre felvettek tömeges érdeklődését.

Természetesen a polgári felkészítés - katonai követelmény közötti ellent
mondás csillapítható. Ezért ha a gazdálkodó tisztképzés feladatában, struktúrájá
ban döntési kompetenciával rendelkezők a polgári felkészítés megvalósítása 
mellett döntenek a speciális katonai felkészítés az adott intézményen belül működ-

17 Az elhelyezési szolgálatok tiszti szakember szükségletének kielégítése hosszú idő óta az Ybl Miklós Műszaki Főis

kolán történik
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tetett katonai tanszékek, vagy a polgári képzés befejezése után, a szakismeret 
megadása posztgraduális úton, tanfolyamokon oldható meg.

3.3.1. Polgári főiskolákon (egyetemen) működő katonai tanszékek korábban 
is és jelenleg is működnek. Ezek a főleg a polgári képzés mellett katonai szakfel
készítést nyújtó oktatási egységek eredményesen valósítják meg a hadsereg 
(fegyveres erők) számára a szakember képzést. Ugyanakkor a tiszti értékrend 
szerinti felkészítést nem hivatottak, de nem is képesek elvégezni.

3.3.2. A főiskolát, egyetemet végzettek rövidebb-hosszabb időn belüli, 
posztgraduális keretekben történő tanfolyamrendszerű felkészítése is megoldást 
jelenthet a hadsereg igényeinek megfelelő szakfelkészítést illetően. Ilyen gyakor
lat a fejlett nyugati hadseregeknél is megtalálható. Várható eredményét illetően 
ezzel a módszerrel a katonai szakbeosztásra és bizonyos szempontból a tiszttől 
elvárt általános követelmények teljesítésére is fel lehet készíteni. Tanfolyamrend
szerű képzéssel esetleg a szakterület egyéb képzési feladatát is (tts-i, tartalékos, 
át- és továbbképzések stb.) össze lehet kapcsolni.

• A polgári képzés előnyei:

- magas szintű közgazdasági ismereteket ad;

- az ismeretek teljes mértékben hasznosíthatóak a polgári élet bármely 
területén;

• Hátrányai:

- csökken a katonai nevelés lehetősége;

- nehezen, hosszabb idő alatt oldható meg a végzettek katonai szakem
berré történő felkészítése;

- a jelenlegi (és közép-hosszabb távon lassan változó okok miatt) társa
dalmi helyzetben nehezen elképzelhető a gazdálkodással foglalkozó
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tisztek kizárólagos polgári főiskoláról, egyetemről nagyobb számban tör
ténő biztosítása.

3.4. A gazdálkodói alap tisztképzés megvalósítása külföldön

Ez a kérdés az elmúlt rendszerben sem vetődött fel, pedig akkor mind a tár
sadalmi, mind (az ebből nyilvánvalóan következő) gazdasági berendezkedés és a 
hadseregszervezés is közel egyforma volt.

Ma, amikor - nyugodtan mondhatjuk - átmeneti társadalomban élünk, sokkal 
kevesebb, reális eredményt érhetnénk el, ha a nálunk - bármennyire is - fejlettebb 
államok, hadseregek struktúráit próbálnánk átvenni. így véleményem szerint ilyen 
jellegű alapképzésre nincs szükségünk. Annál inkább kellene, hogy gazdálkodás
sal foglalkozó tisztjeink a nyugati nyelvek megszerzésének arányában részt ven
nének különböző posztgraduális képzésben, illetve a "Partnerség a békéért" prog
ram keretében olyan a NATO csapatainak ellátásával foglalkozó rövidebb - hosz- 
szabb tanfolyamokon, amelynek eredményeként az örvendetesen egyre növekvő 
számú közös NATO gyakorlatokon részt vevő csapataink ellátási kérdéseinek 
NATO normákhoz való közelítését, a feladatok gyakorlati végzését tanulmányoz
hatnák.

Meg kell említeni olyan konzultációkat is, amelyeket a volt Varsói Szerző
déshez tartozó tagállamok hadseregeinek gazdálkodásával kapcsolatban célszerű 
elvégezni. Ezek eredményeként hasznos tapasztalatokat lehet szerezni más had
seregek a "szétválás" óta végzett ez irányú tevékenységéről.

3.5. A gazdálkodói tisztképzés - bár ez irányú számvetéseket ma - irreális 
lenne elvégezni - létszámában jelentősen csökkenni fog. Éppen ezért vetődik fel, 
hogy tárcaközi együttműködés alapján, a hagyományosan jól működő képzés to
vábbi erősítésével a struktúráiban hasonló rendszerek (határőrség, de esetleg 
más szervek, így a büntetés-végrehajtás, rendőrség egyes területei, tűzoltóság 
stb.) gazdálkodói szakemberszükségletét is a létszámában meghatározó képzési 
tapasztalatokkal rendelkező honvédség bázisán lehetne elvégezni, az eltérő spe-
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ciális szakismereteket az adott szakterületek képviselői fakultáció keretében kap
hatnák meg.

Ezzel a képzési rendszerrel a folyamatos létszám is biztosított lehetne, kü
lönösen ha figyelembe vesszük az alapfeladatokhoz tartozó egyes posztgraduális 
feladatok végzését, vagy a felsőoktatás speciális "megrendelői" felkérések teljesí
tését.

4. A GAZDÁLKODÓ TISZTI ÁLLOMÁNY FELADATVÉG
ZÉSÉVEL SZOROSAN ÖSSZEFÜGGŐ TISZTHELYETTESI 
ÁLLOMÁNY FELKÉSZÍTÉSÉNEK HELYZETE, A VÁLTO
ZÁS VÁRHATÓ IRÁNYAI, ÖSSZEFÜGGÉSE A TISZT
KÉPZÉSSEL

4.1. A gazdálkodási feladatokkal foglalkozó tiszthelyettesi állomány 
felkészítésének jelenlegi helyzete, tapasztalatai

A gazdálkodási feladatokkal foglalkozó (hadtáp) tiszthelyettesi állo

mány korábban viszonylagosan jól felszerelt, önálló tiszthelyettesképzö intéz
ményben került felkészítésre. Az élelmezési szakos hallgatók négyéves, szakkö
zépiskolai végzettséget biztosító képzésben részesültek. Ma ez a helyzet a múlté. 
Jelenleg a gazdálkodási feladatokra történő tiszthelyettesképzésnek nincs önálló 
intézménye.18

A gazdálkodói tiszthelyettesképzés azért is fontos kérdés, mivel a most in
duló haderőreform a jelenleginél sokkal nagyobb hangsúlyt kíván biztosítani a jövő 
hadserege tiszthelyettesi állományának, mint a jelenlegiben tapasztalható. Várha
tóan a jövőben átrendeződnek egyes jelenlegi beosztási, felelősségi körök, ami 
azt jelenti, hogy az arányában és létszámában is növekvő tiszthelyettesi állomány
ra nagyobb feladatok fognak hárulni.

18 Megjegyzendő, hogy más szakterületek ugyanakkor az elmúlt evekben is megőrizték tiszthelyettes iskoláikat. Ilyen 

összevetésben a gazdálkodási (hadtáp) önálló tiszthelyettesképzés megszüntetése nem értelmezhető



41

A tiszthelyettesi állomány felkészítését illetően egyes tanulmányok még a 
főiskolai végzettség biztosítását sem tartják kizártnak. Jelenleg a gazdálkodói 
(hadtáp) tiszthelyettesi felkészítés harmadik esztendeje a Bolyai János Katonai 
Műszaki Főiskolán történik. Az önálló szaktiszthelyettesi képzés intézményének 
megszüntetése után a főiskola szakmai képzéssel foglalkozó tanszéke kapta a 
feladatot a tiszthelyettesi képzésre is.19 Élve a lehetőséggel, valamint azzal a 
helyzettel, hogy 90 %-ban érettségizett fiatalok nyertek felvételt az induló tiszthe
lyettesi szakra, a képzés mindhárom kurzuson egyéves. A tapasztalatok azt bizo
nyítják, hogy a zömében kellő előképzettséggel rendelkező fiatalok sikeresen sa
játítják el az elméleti szakismereteket. Ugyanakkor a gyakorlati feladatokra történő 
felkészítés az egyéves képzésbe nem fér bele, így pontosan a képzésnek az a 
része marad el, amely a tiszthelyettesi beosztásokra történő munkában legalább 
olyan (vagy nagyobb!) jelentőséggel kellene, hogy bírjon - a gyakorlati felkészítés. 
Igaz a MH illetékes vezetőjének érvényben lévő utasítása szerint az egyéves kép
zésben részt vevők gyakorlati felkészítését a végzés után az irányító főnökségek 
szervezésében kellene elvégezni, ez a feladat (figyelembe véve a szakterületeken 
mutatkozó azonnali szakember igényeket) tapasztalataink alapján nem igazán 
teljesül.

4.2. A gazdálkodási tiszthelyettesképzés összefüggései a tiszt

képzéssel és várható irányai

A tiszthelyettesképzés - a fentiekből következően jelenleg a tisztképzéssel 
egy bázison, együtt történik. Bár az eltérő módszertant, a felkészítés mélységét 
igénylő képzés jelenleg nem feltételezi a felsőoktatás bázisát, a jövőkép alakítása 
szempontjából ma már nem kizárható, hogy a képzés továbbra is egy önálló főis
kola felkészítési profiljába tartozzon.

Ennek okai a következők:

19 1994. szeptember 01. óta a tiszthelyettes képzést a főiskolán önálló osztály szervezi, ugyanakkor a szakmai képzé
sért való felelősség továbbra is a szakmai tanszéké.
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- egyrészt a már említett magasabb elvárások - magasabb felkészítési szint,
növekvő követelmények a jövendő tiszthelyettesi karral szemben, amely 
természetszerűleg meg kell, hogy jelenjen a képzésben is;

- másrészt az a törekvés a magyar felsőoktatás fejlesztésben, amely be kí
vánja illeszteni a fejlett országokban működő felsőfokú szakképzést, azaz 
a "post-secundery" rendszert, amely egy a közép- és felsőfokú (főiskola, 
egyetem) képzés között, de a felsőfokú oktatás tulajdonképpeni első lép
csője ként szerepelne.

Ebből a kettős szempontból tekintve van helye a tiszthelyettesképzésnek 
(megteremtve, továbbfejlesztve az intézményi struktúrákat) a hazai katonai felső
oktatásban.

4.2.1. Tiszthelyettesképzés a tisztképzéssel - kiindulva a jelenlegi "van" 

helyzetből, mind elméletileg, mind gyakorlatilag (intézményileg) megvalósítható. 
Ebben az esetben természetesen a tiszthelyettes oktatás meghatározottan az eb
be az irányba szakosodott, nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező oktatók 
(szakoktatók!) útján kell, hogy megvalósuljon, egy oktatási egységen belül, az ok
tatási egység vezetőjének szervezésében és felelősségében. Ennél a megoldás
nál határozott előny, hogy a tiszthelyettesképzésen belül végső soron felhasznál
ható mindaz a szellemi kapacitás, amely egy főiskolán belül megtalálható és telje
sül az emeltebb követelmények teljesítése is. Fontos szempont, hogy célszerű ez 
esetben megteremteni a gyakorlati képzés bázisát is, amely ugyanakkor jól fel
használható a főiskola tiszti képzésében is.

4.2.2. Nehezebb a helyzet a tiszthelyettesképzésnél, ha az alap tiszti kép
zés a katonai egyetemi struktúrában valósulna meg, bár elméletileg nem kizárha
tó, hogy a felsőoktatás-fejlesztés állami felsőszinten történt elfogadása után vala
mennyi felsőoktatási feladat (felsőfokú szakképzés, főiskolai képzés, egyetemi 
képzés) akár egy intézményen belül valósuljon meg. Ennek a koncepciónak a ki-
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dolgozása a különböző képzési formák illesztése, kifejtése meghaladja jelen ta
nulmány lehetőségeit.

4.2.3. Ha a gazdálkodói alap tisztképzés nem katonai felsőfokú intézmény

ben, hanem polgári főiskolán (egyetemen) történik, azt a feladatot, amelyet a 
szaktiszthelyettes felkészítés jelent, akkor is meg kell oldani. Erre a feladatra 
szakmai szempontból mindenképpen szükséges intézményt létrehozni. Ez az in
tézmény alkalmassá válhat egyben a főiskolán (egyetemen) végzett tisztek tanfo
lyamrendszerű felkészítésére, egyéb (pl. továbbképzések) feladatok végzésére. 
Ez az intézmény természetesen nem a hazai felsőoktatás részeként, hanem egy
fajta szakiskolai rendszerben működhetne (esetleg több szakkal együtt is).

Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodói tiszthelyettesképzés az 
alap tisztképzéssel együtt, további fejlesztésre szorul, a képzés jelentősége a 
haderőreform következtében fokozottabban kerül előtérbe, a szellemi és anyagi 
erőforrásokkal való racionálisabb gazdálkodás szempontjából, a hazai felsőokta
tás fejlesztés és a tiszthelyettesi képzés magasabb színvonalra emelése érdeké
ben a tiszthelyettesképzés a jövőben is összekapcsolható az alap tisztképzés fel
adataival.

5. A GAZDÁLKODÓI TARTALÉKOS TISZTI (TISZTHE
LYETTESI) FELKÉSZÍTÉS JELENLEGI HELYZETE, TO
VÁBBFEJLESZTÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE

Tartalékos tiszti felkészítéssel napjainkban a főiskolák foglalkoznak. így a 
szakirányú gazdálkodói tartalékos képzés a Bolyai János Katonai Műszaki Főisko
la szakmai tanszékének a feladata.

A többéve folyó felkészítés tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a kizárólag 
szakirányú főiskolát, egyetemet végzett fiatalok könnyen és gyorsan sajátítják el a 
katonai gazdálkodási ismereteket. Erre kitűnő alapot nyújt főiskolai (egyetemi)
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végzettségük. így a főiskolai alap tiszti felkészítés "rövidített" szakmai anyagát a 
mintegy négyhónapos kurzus során elméletben megismerik. A szakmai csapat
gyakorlaton viszont már nem mindig sikerül tiszti beosztásban foglalkoztatni tarta
lékos hallgatóinkat. Ennek elsődleges - és bizonyos értelemben - érthető oka, a 
csapatoknál meglévő létszámhiányok. így adódik elő, hogy míg az elméleti felké
szítés ezred (dandár) szintű gazdálkodói feladatokra történik, (amely felkészítés 
során meghatározó a háborús felkészítés) a gyakorló csapatszolqálaton általában 
szaktiszthelyettesi (!) beosztásokban foglalkoztatják hallgatóinkat.

Az egymástól eltérő, szöges ellentmondásban lévő felkészítés nem szolgál
ja megfelelően a tartalékos szaktiszti20 felkészítést.

Az tény, hogy a haderőreform során a csökkenő békelétszám és a logikusan 
bekövetkező hadi létszám csökkenése mellett figyelembe véve a várható szerve
zeti feladat és hatásköri változásokat, várhatóan lényegesen kevesebb tartalékos 
tisztre lesz szükség, mint jelenleg. Az elmúlt évek intenzív képzéséből adódóan a 
felkészített állomány ésszerű átcsoportosításával elképzelhető, hogy a jövőben 
csökkenni fog, esetleg szakaszossá fog válni a tartalékos képzés.

Ez a prognózis természetesen nem zárja ki, hogy hosszú távon továbbra is 
szükség van a tartalékos állomány felkészítésére. Ugyanakkor az is megállapítha
tó, hogy a tartalékos felkészítés is (a tiszti és tiszthelyettesi felkészítéssel együtt!) 
alapos átalakításra szorul.

Elsősorban megvizsgálandó, hogy milyen beosztásokra kell tartalékos tisz
teket felkészíteni, és ahhoz milyen ismeretanyag szükséges. Lényeges szempont
nak tartom, hogy a frissen főiskolát, egyetemet végzett, sorköteles, tartalékos 
szolgálatra vállalkozó fiatalokat az első szaktiszti beosztásra szükséges felkészí
teni és utána tartalékos szolgálata során továbbképzések útján kell tovább ké
pezni. A csapatgyakoroltatás tematikájának szigorúan meg kell egyeznie az elmé
leti felkészítéssel.

20 Az elmúlt esztendőkben gazdálkodói tartalékos tiszthelyettesi képzésre a főiskola nem kapott feladatot.
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A felkészítés bázisát továbbra is célszerű összekapcsolni az alap tiszti kép
zés bázisával, így a tartalékos képzést (a sajátosságok figyelembevételével), mint 
posztgraduális képzési formát is felfoghatjuk.

6. EGYÉB LEHETSÉGES FELKÉSZÍTÉSI FELADATOK A 
MH GAZDÁLKODÁSÁVAL ÉS A HADSEREG LOGISZ-TIKAI 
BIZTOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

6.1.ATB-n belüli egyéb lehetséges, az alapképzés mellett működ

tethető képzési, továbbképzési feladatok

Az eddig leírtakból is kitűnik, hogy a gazdálkodói tiszti felkészítés az alapte
vékenység mellett más, a felkészítés szellemi és anyagi bázisából adódó, a cél
szerű, gazdaságosság szempontjait is figyelembe vevő egyéb a képzéshez kap
csolódó tevékenységgel függ össze. Eddig áttekintettem és érintettem az alábbi 
területeket:

• gazdálkodó hivatásos tiszti alapképzés (főiskolai szintű);

• gazdálkodó hivatásos tiszthelyettesi felkészítés (felsőfokú szakképzés);

• tartalékos tiszti (tiszthelyettesi) felkészítés (posztgraduális képzés);

• levelező (távoktatás) tiszti szakon (főiskolai szintű);

• . tanfolyamrendszerű oktatás gazdálkodói tiszti szakon végzettek részére.

A fentieken kívül - a képzés feladatának részletezése nélkül - látok egy sor 
olyan területet, ahol a gazdálkodói képzést végzők, megfelelő anyagi és személyi 
feltételek biztosítása mellett alkalmasak lehetnek egyéb felkészítési teendő elvég
zésére is. Ezek (a teljesség igénye nélkül) a következők lehetnek:

• nem gazdálkodói beosztású személyek (ti., tts.) tanfolyamrendszerű fel
készítése, átképzése;
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• a MH különböző gazdálkodással foglalkozó intézményeiben (pl. üdülök, 
kórházak) dolgozó nem katonaszemélyek esetenkénti tanfolyamrendsze
rű felkészítése;

• az évek óta megoldási problémával küzdő tartalékos orvostisztek megfe
lelő bázison (további eü. szakképesítéssel rendelkezők bevonásával) 
történő kiképzése;

6.2. Tudományos kutatási tevékenység a hadsereg mikroqazdál- 

kodási szférájában

A felsorolt sokrétű, képzéssel összefüggő tevékenység mellett meghatáro
zó, hogy az alaptiszti felkészítést végzők olyan tudományos kutatási tevékenysé
get is folytassanak, amely kellően elősegítheti a szakmai képzés permanens fejlő
dését, ugyanakkor elméleti bázisa lehet a szakmai munka, különösen csapatgaz
dálkodási szinten történő sokrétű fejlesztés lehetőségeinek kutatására.

7. BEFEJEZÉS

Munkám végére érve szeretném az általam megfogalmazottakat összefog
lalni.

Nézetem szerint a Parlament által 1995 nyarán elfogadott a MH fejlesztését 
hosszabb távra is jelölő haderőreform sem nélkülözheti a feladatában, szerveze
tében és létszámában változó hadsereg gazdálkodásával csapatszinten foglalko
zó, az adott katonai szervezet alkalmazásával tisztában lévő, az alakuló tiszti ér
tékrendszernek megfelelő hivatásos tiszti állományt.

A felkészítési feladatok végzését - a magyar egyetemes felsőoktatás része
ként - célszerű az átalakuló katonai felsőoktatás bázisán a több évtizedes tapasz
talatokkal rendelkező önállóságát megőrző Bolyai János Katonai Műszaki Főisko
lán folytatni, esetleges - további elemzéseket követően - az általam leírtakon túli -
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a felmerülő racionálisabb indokok alapján az átalakuló, alap tisztképzésben ha
gyományokkal nem, de nagy szellemi kapacitásokkal rendelkező katonai egyete
men.

A polgári felsőoktatási bázison folytatandó katonai szakemberképzésnek 
több elsősorban társadalmi okokra visszavezethető (pl. tiszti pálya elismertsége) 
akadálya van, amely realitását tekintve belátható időn belül megkérdőjelezheti eb
ben a szférában a felkészítést.

Ilyen irányú döntés esetén is szükséges azonban a polgári felkészítésben 
részesített szakemberek katonai felkészítése, (és annak bázisa) amelyet rövidebb- 
hosszabb a speciális, katonai gazdálkodással kapcsolatos tanfolyamokból állhat
na.

A tisztképzéshez szorosan kapcsolódhat egy sor szintén alaptevékenységet 
jelentő feladat, úgymint a levelező (távoktatás) rendszerű tiszti felkészítés, a tarta
lékos tisztképzés, a változó tartalmú, magasabb szintű hivatásos tiszthelyettes- 
képzés, a különféle elsősorban a csapatszféra és igények teljesítésére felkészítő 
tanfolyamok. Megfelelő szervezeti keretek és feltételek biztosítása mellett ezekre 
a feladatokra elegendő egy oktatási egység, amely a személyi feltételek megléte 
esetén alkalmassá válhat a szakmai kérdések mikro- mezoszintü kutatására is.

Az összes fenti feladatot csakis felsőoktatási szervezetben célszerű elvé
gezni, ezáltal is biztosítva a szakmai, társadalmi fejlődés lehetőségét.

Végezetül ajánlom tanulmányomat mindazon felelős szakmai, az oktatást 
szervezők, a témában döntést előkészítők figyelmébe, akiknek véleménye - bizo
nyos vagyok benne - meghatározó lesz a következőkben: hogyan fog alakulni ez a 
megítélésem szerint a jövő hadseregének működését lényegesen érintő kérdés, a 
katonai gazdálkodás és az arra felkészítést nyerők helyzete.



48

Felhasznált irodalom

1. MNK ET 1967.évi 13.sz. törvényerejű rendelete

2. Összkövetelmények a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola részére (ZMKMF 
726/0533) 1967.

3. A Zalka Máté Katonai műszaki Főiskola tanterve (ZMKMF 36/1385) 1973.

4. Katonai főiskolák szakonkénti képzési folyamattervei kidolgozásának elvei, 
követelményei, módszerei (ZMKMF 37/2189) 1980.

5. MN Katonai főiskoláinak tanterve (első könyv) (ZMKMF 32/377) 1981.

6. Kiképzési program a katonai főiskolák hallgatói számára (ZMKMF 674/158) 
1981.

7. Zalka Máté Katonai műszaki Főiskola tanterve (második könyv) (ZMKMF 
674/144) 1981.

8. Tanterv és tantárgyprogram a hadtáp-ellátó, katonai üzemgazdász szak részé
re (ZMKMF 674/719) 1987.

9. Elgondolás a katonai főiskolai képzés új rendszerének kialakítására (MH Kol

légiumi előterjesztés, Budapest, 1990)

10. A honvédelmi miniszter 4/1991. HM rendelete a katonai felsőoktatási intézmé
nyekben a képesítés megszerzésének feltételeiről

11. A Bolyai János Katonai műszaki Főiskola szakonkénti tantervei (BJKMF 
1024/204)

12. A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola képzési rendszere és fejlesztési 
stratégiája 2000-ig (BJKMF Budapest, 1994)

13. Dr. Mosoni József: A főiskolai szintű tisztképzés hazai tapasztalatai (HM Bu
dapest, 1992)

14. Budapesti Gazdasági Főiskolák Szövetsége fejlesztési programja (1994-1996)



49

15. Felsőoktatás-fejlesztés koncepciója (Tervezet) (MKM Bp.,1994)

16. Oktatási törvények és a katonai felsőoktatás reformjának elgondolása 
(gyűjtemény) (HM Oktatási és Tudományos Főosztály, Bp., 1993)

17. Dr. Závodny László: A tiszti alapképzés története 1947-1990 (ZMKA, Akadé
miai Közlemények, 1992)

18. Fülöp László: A külföldi tisztképzés jellemzői HM.Bp.,1992)

19. Fülöp László: A felsőoktatási törvény és a honvéd tisztképzés összehasonlító 
elemzése (HM BP.,1992)

20. A gazdasági felsőoktatás képesítési követelményrendszere (MKM, Bp., 1994)

21. Szemelvények. Logisztikai Tudományos Konferencia (ZMKA, Bp., 1994)



50

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés 3

2. A hadsereg gazdálkodási feladataival foglalkozó tiszti állomány felkészí- 5 
tésének fejlődése, és jelenlegi helyzete

2.1. A gazdálkodói tisztképzés alakulása a II. világháború után, külö- $ 
nős tekintettel az 1967-től folyó főiskolai tisztképzésre, tanulságai
2.1.1. A főiskolai szintű képzés bevezetése, és első időszaka 6 

(1967-1973)
2.1.2. A főiskolai képzés továbbfejlesztése (1973-1981) 12

2.1.3. Az integrált rendszerű szakmai képzés időszaka (1981- 
1987)

2.1.4. A hároméves főiskolai szakmai képzés (1987-1991) 20

2.2. A gazdálkodói tisztképzés jelenlegi helyzete 23

3. A gazdálkodói alap tisztképzés lehetséges formái a változó hadsereg és 29 
a hadsereg változó igényei szerint

3.1. A jelenlegi főiskolai képzés továbbfejlesztése 29

3.2. Katonai akadémia (egyetemi) teljes képzés 34

3.2.1. Teljes (graduális) képzés 35

3.2.2. Egyetemi képzés, főiskolai kar működtetésével 35

3.3. Polgári egyetemi (főiskolai) képzés 36

3.3.1. Katonai tanszék működtetésével 38

3.3.2. Tanfolyamrendszerű utóképzéssel 38

3.4. A gazdálkodói alap tisztképzés megvalósulása külföldön 3g

3.5. Egységes gazdálkodói tisztképzés a MK fegyveres erői és a 3g 
rendvédelmi szervek részére



51

4. A gazdálkodói tiszti állomány feladatvégzésével szorosan összefüggő 40 

tiszthelyettesi állomány felkészítésének helyzete, a változás várható irá
nyai, összefüggése a tisztképzéssel

4.1. A gazdálkodási feladatokkal foglalkozó tiszthelyettesi állomány 40 
felkészítésének jelenlegi helyzete, tapasztalatai

4.2. A gazdálkodási tiszthelyettesképzés összefüggései a tisztkép- 41 
zéssel és fejlesztésének várható irányai
4.2.1. Tiszthelyettesképzés a tisztképzéssel együtt 42

4.2.2. Tiszthelyettesképzés, ha az alap tisztképzés katonai aka- 42 
démián (egyetemen) történik. Az önálló tiszthelyettes
képzés

4.2.3. Tiszthelyettesképzés, ha a tisztképzés polgári egyetemi 43 
(főiskolai) bázison valósul meg

5. A gazdálkodói tartalékos tiszti (tiszhelyettesi) felkészítés jelenlegi helyze- 43 
te, továbbfejlesztésének szükségessége

6. Egyéb lehetséges felkészítési feladatok a MH gazdálkodásával és a 45 
hadsereg logisztikai biztosításával kapcsolatban

6.1. ATB-n belüli egyéb lehetséges, az alapképzés mellett mü- 45 
ködtethetö képzési, továbbképzési feladatok

6.2. Tudományos kutatási tevékenység a hadsereg mikro gaz- 46 
dálkodási szférájában

7. Befejezés 46

Irodalomjegyzék 48





MELLÉKLETEK



1. sz. melléklet

VÁLTOZAT
A FŐISKOLAI KÉPZÉS FOLYAMATÁRA A TELJES KÉPZÉSBEN

I. tanév II . tanév iil, tanév IV. tanév

1. félév 2. félév J. félév k. félév 5. félév 6. félév 7. félév 8. félév

Egységes alapozó képzés Szak ma i alapképzés Szakmai képzés Specializált szakmái félkész.

Ka
to

na
i a

la
pk

ép
zé

s

katonai alap 
ismerétek

katonai szakmai 
alapozás 

(szakonként megfele
lően = pü. és gazdálkodó)

G
ya

ko
rló

 csa
pa

tsz
el

g.
 (sz

ak
m

ái
 ce

3.
p<

.b
eo

.)

Katonai 
szakképzés 
(differenciált szakma: 
törzs anyag

G
ya

ko
rló

 c
sa

pa
tsz

ol
g.

 (n
em

 fő
isk

. 
vé

gz
. b

eo
-b

an
 v

. á
lt.

 ht
p.

 sz
-b

an
)

Katonai 
szakmai 
specializáció

Társadalom- és 

természettudományi 

alapismereték

Szakmai

alapozás
- közgazdasági 

tantárgyak

(szakonként

differenciáltan )

Szakmai 

törzsanyag 

(szakonként 

differencial tan J

szakmai 

törzsanyag

Csapatgya

kkoroltatás 

a várható 

első beo.-ban 

diploma 

írás
IDEGEN NYELV (-EK) SZAKMAI IDEGEN- N Y E L V - 

OKTATÁS

FIZIKAI FELKÉSZÍTÉS



ELVI VÁZLAT
A hadtáp-gazdálkodási tiszti felsőoktatás 

lehetséges felépítéséről, kapcsolatairól.

A felsőoktatásról szóló 1993 évi LXXX tv. alapján

2. sz. melléklet



A SZAKMAI KÉPZÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE 3. sz. melléklet



4. SZ. melléklet

A SZAKMAI KIKÉPZÉS BLOKKJAINAK 

ÖSSZEFÜGGÉSEI



A KATONAI-SZAKMAI ES A POLGÁRI GAZDASÁGI 
FELSŐOKTATÁSI TANANYAGOK 

ÖSSZEHASONLÍTÁSA

5. sZ. melléklet



6. SZ. melléklet

A hadtáp és gazdálkodási tisztképzés négyéves 
rendszerének felépítése



7. SZ. mellékletJAVASLAT A HADTÁP-PÉNZÜGYI ÉS GAZDÁLKODÁSI 
SZAKOKON SZEREZHETŐ KÉPESÍTÉSEK MÓDOSÍTÁSÁRA






